
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

№ 1 від 24.01.2014

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494617.
1.3. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095.
1.4.  Посадові  особи  замовника,  уповноважені  здійснювати  зв’язок  з 

учасниками (прізвище,  ім’я,  по  батькові,  посада  та  адреса,  номер телефону та 
телефаксу  із  зазначенням  коду  міжміського  телефонного  зв’язку,  e-mail): 
Пилявська  Ольга  Леонідівна,  заступник  директора  Державного  архіву 
Запорізької  області,  м.  Запоріжжя,  вул.  Українська,  48,  69095, 
тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

1.5.  Головний  розпорядник  коштів  (повне  найменування  та 
ідентифікаційний  код  за  ЄДРПОУ):  Запорізька  обласна  державна 
адміністрація, 00022504.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.
3. Предмет закупівлі: 
3.1. Найменування: код – 35.30.1 (пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот № 1 – 220 Гкал;
Лот № 2 – 295 Гкал.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
Лот  №  1  –  корпус  2  Державного  архіву  Запорізької  області 

(м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054);
Лот  №  2  –  корпус  1  Державного  архіву  Запорізької  області 

(м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095).
3.4.  Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання  послуг: 

січень 2014 року – грудень 2014 року.
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в 

одного учасника: 
4.1.  Адреса  веб-порталу  Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі 

України,  на  якому  розміщувалась  інформація  про  застосування  процедури 
закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua. 

4.2.  Адреса  веб-сайту,  на  якому  замовником  додатково  розміщувалась 
інформація  про  застосування  процедури  закупівлі  в  одного  учасника  (у  разі 
наявності): www.archivzp.gov.ua.

4.3.  Дата  оприлюднення  і  номер  інформації  про  застосування  процедури 
закупівлі  в  одного  учасника,  опублікованої  в  державному  офіційному 
друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі 
Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі  України:  інформаційний 

http://www.tender.me.gov.ua./


бюлетень  «Вісник  державних  закупівель»  від  23.12.2013  №  101  (844)  від, 
номер оголошення 219417.

4.4.  Дата  оприлюднення  і  номер  інформації  про  застосування  процедури 
закупівлі  в  одного  учасника,  опублікованої  в  міжнародному  інформаційному 
виданні  з  питань  державних  закупівель  Міністерства  економічного  розвитку  і 
торгівлі України:

4.5.  Дата  оприлюднення  і  номер  обґрунтування  застосування  процедури 
закупівлі  в  одного  учасника,  розміщеного  на  веб-порталі  Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України: 23.12.2013, № 219417/1.

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за 
результатами  застосування  процедури  закупівлі  в  одного  учасника, 
опублікованого  в  державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань 
державних  закупівель:  інформаційний  бюлетень  «Вісник  державних 
закупівель» від 30.12.2013 № 103 (846), номер оголошення 238975.

4.7.  Дата  оприлюднення  і  номер  інформації  про  результати  проведення 
процедури  закупівлі  в  одного  учасника,  яка  була  (буде)  опублікована  в 
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та 
розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 
інформаційний  бюлетень  «Вісник  державних  закупівель»  від  23.01.2014 
№ 7 (853), номер оголошення 022101. 

4.8.  Дата  оприлюднення  і  номер  інформації  про  результати  проведення 
процедури  закупівлі  в  одного  учасника,  яка  була  (буде)  опублікована  в 
міжнародному  інформаційному  виданні  з  питань  державних  закупівель 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

5.  Дата  відправлення  запрошення  до  участі  в  проведенні  процедури 
закупівлі: 27.11.2013.

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):  06.12.2013, 
час: 11-00, вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, каб. 2.

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):
Лот № 1 – 190066,80 грн. (сто дев’яносто тисяч шістдесят шість гривень 

80 копійок) з ПДВ;
Лот  №  2  –  254862,30  грн.  (двісті  п’ятдесят  чотири  тисячі  вісімсот 

шістдесят дві гривни 30 копійок) з ПДВ.
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:  Концерн «Міські теплові 

мережі». 
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 32121458.
8.3.  Місцезнаходження,  телефон,  телефакс:  м.  Запоріжжя, 

бул. Гвардійський, 137, 69091, тел/факс (061) 2222229. 
9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про 

закупівлю: 15.01.2014;
лот 1 - Концерн «Міські теплові мережі» - 190066,80 грн. (сто дев’яносто 

тисяч  шістдесят  шість  гривень  80  копійок),  у  т.ч.  ПДВ:  31677,80  грн. 
(тридцять одна тисяча шістсот сімдесят сім гривень 80 копійок);
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лот  2  -  Концерн  «Міські  теплові  мережі»  -  254862,30  грн.  (двісті 
п’ятдесят  чотири  тисячі  вісімсот  шістдесят  дві  гривни  30  копійок),  у  т.ч. 
ПДВ:  42477,05  грн.  (сорок  дві  тисячі  чотириста  сімдесят  сім  гривень 
05 копійок).

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в 

одного учасника (якщо таке мало місце). 
12.  Зведена  інформація  замовника  про  наявність  та  відповідність 

установленим  законодавством  вимогам  документів,  що  підтверджують 
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону 
України  «Про  здійснення  державних  закупівель»  (2289-17):  Державний  архів 
Запорізької області, як замовник, не встановлював кваліфікаційні критерії 
та не визначав перелік документів для учасника відповідно до пункту 3 (абз. 
2, пп. 2) статті 16 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ «Про здійснення 
державних закупівель».

13. Інша інформація: 
15.01.2014 між Державним архівом Запорізької  області  та  Концерном 

«Міські теплові мережі» було укладено договори, у яких було визначено такі 
суми:

лот 1 - Концерн «Міські теплові мережі» - 190066,80 грн. (сто дев’яносто 
тисяч  шістдесят  шість  гривень  80  копійок),  у  т.ч.  ПДВ:  31677,80  грн. 
(тридцять одна тисяча шістсот сімдесят сім гривень 80 копійок);

лот  2  -  Концерн  «Міські  теплові  мережі»  -  254862,30  грн.  (двісті 
п’ятдесят  чотири  тисячі  вісімсот  шістдесят  дві  гривни  30  копійок),  у  т.ч. 
ПДВ:  42477,05  грн.  (сорок  дві  тисячі  чотириста  сімдесят  сім  гривень 
05 копійок).

Саме  такі  дати  (15.01.2014)  та  вищезазначені  суми  договорів  були 
вказані  в  інформації  про  результати  проведення  процедури  закупівлі  в 
одного  учасника,  яка  опублікована  в  інформаційному  бюлетені  «Вісник 
державних закупівель» від 23.01.2014 № 7 (853), номер оголошення 022101, та 
розміщені  на  веб-порталі  Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі 
України.

Але  вже після розміщення на веб-порталі  Міністерства економічного 
розвитку  і  торгівлі  України  інформації  про  результати  проведення 
процедури закупівлі в одного учасника у зв’язку зі зменшенням тарифів на 
теплову енергію,  її  виробництво,  транспортування,  постачання для потреб 
бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) Концерну «Міські 
теплові  мережі»  згідно  з  Постановою  Національної  комісії,  що  здійснює 
регулювання у сфері комунальних послуг від 31.12.2013 № 475, було укладено 
додаткові угоди до договорів про зменшення сум договорів.

Крім того, в інформації про застосування процедури закупівлі в одного 
учасника, яка опублікована в інформаційному бюлетені «Вісник державних 
закупівель»  від  23.12.2013  № 101  (844),  номер  оголошення  219417,  вказані 
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реєстраційні  рахунки замовника (Державний архів  Запорізької  області)  як 
такі:

р/р  35217003000341  в  ГУДКСУ  в  Запорізькій  області  та  р/р 
35220001000341 в ГУДКСУ в Запорізькій області.

Але у січні 2014 року рахунки було змінено, і в договорах про закупівлю 
для замовника (Державний архів Запорізької області) вказано такі:

р/р  35219001008989  в  ГУДКСУ  в  Запорізькій  області  та  р/р 
35224201008989 в ГУДКСУ в Запорізькій області.

14. Склад комітету конкурсних торгів:
Пилявська О.Л. заступник директора Державного архіву Запорізької області, 
голова комітету з конкурсних торгів;
Штефан  А.В.,  науковий  співробітник  відділу  формування  НАФ  та 
діловодства, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів;
Петренко І.І.,  начальник  фінансово-господарчого  відділу  –  головний 
бухгалтер Державного архіву Запорізької області, заступник голови комітету 
з конкурсних торгів;
Бондар  В.О.,  головний  спеціаліст  –  керівник  режимно-секретної  служби 
Державного архіву Запорізької області, член комітету з конкурсних торгів;
Зінчик О.Ю., начальник відділу зберігання,  обліку та довідкового апарату 
Державного архіву Запорізької області, член комітету з конкурсних торгів.

Голова комітету з конкурсних торгів, 
заступник директора Державного 
архіву Запорізької області О.Л. Пилявська
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