МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О. С. ПОПОВА
(ОНАЗ ім. О.С. Попова)
вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029, тел. 232244, тел/факс 236269
Internet: http://www.onat.edu.ua E-mail: onat@onat.edu.ua
______________ №__________________
На №___________________від______________

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
1.2. Код за ЄДРПОУ. 01180116
1.3. Місцезнаходження. вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029, Україна
2. Джерело фінансування закупівлі. кошти державного бюджету України за загальним і спеціальним
фондом
3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016:2010 (35.11.1) «Енергія електрична (активна та
реактивна)»
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 355050 кВт*год., 92000 кВАрг.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
65029 м. Одеса, вул. Ковальська, 1;
65029, м. Одеса, вул. Ковалевського,5;
65029 м. Одеса, вул. Манежна,42;
65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська,71-А;
65023, м. Одеса, вул. Новосельського,68-А;
65029 м. Одеса, вул. К. Ніщинського,4
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. листопад – грудень 2014 р.
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування
переговорної процедури закупівлі. www.onat.edu.ua
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. ВДЗ №123(06.11.2014) від
06.11.2014, №186781
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 06.11.2014 №186781/1
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування
переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань

закупівель. ВДЗ №126(11.11.2014) від 11.11.2014, №189049
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 31.10.2014 р.
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Публічне акціонерне товариство Енергопостачальна
компанія «Одесаобленерго», Центральний РЕМ
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131713
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон,
телефакс. вул. Краснова, 2а, м. Одеса, 65010, тел.(048)705-26-59.
7. Результат проведення закупівлі. процедури
7.1. Дата акцепту пропозиції. 06.11.2014 р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю.18.11.2014 р.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 251316,37 грн. (Двісті п'ятдесят одна тисяча триста
шістнадцять грн., 37 коп.) в.т.ч. ПДВ 20% - 41886,06 грн. (Сорок одна тисяча вісімсот вісімдесят
шість грн., 06 коп.)
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). Житлові приміщення: кВт*год. - 0,4194 грн.,
кВт*год. - 0,3084 грн.; навчальні корпуса: кВт*год. – 1,4802 грн., кВАрг-0,0767 грн.
8. Відміна процедури закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.

Голова комітету з конкурсних торгів,
Начальник ВПЛРСНТІ

____________
М.П. (підпис)

В.М. Пучков

