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ПРОТОКОЛ № 85
засідання тендерного комітету щодо закупівлі код за Д К 021-2015 (90430000-0) Послуги з
відведення стічних вод (послуги з централізованого водовідведення) шляхом застосування
скороченої переговорної н|)оцсдури закупівлі та внесення змін до річного плану закупівель
на 2018 рік
м. Одеса

«04» грудня 2018 р.

ПРИСУТНІ:
Заступник голови тендерного комітету: О.Д. Дмитренко;
члени тендерного комітету: С.В. Гранатурова. II.А. Стоян, М.ІЗ. Малюта
Усього: 4 особи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення закупівлі код за ДК 021-2015 (90430000-0) Послуги з відведення стічних вод
(послуги з централізованого водовідведенпя) шляхом застосування скороченої переговорної
процедура та запрошення учасників.
2.
Затвердження змін до річного плану закупівель ОНАЗ ім. О.С. Попова на 201Н р.
відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року J\fc 922-VI/I (далі Закон).
СЛУХАЛИ:
Стоя на І I.A. - проректора з А Г Р - члена тендерного комітету, який повідомив що на грудень
місяць не достатньо фінансування на закупівлю код за ДК 021-2015 (90430000-0) Послуги з
відведення стічних вод (послуги j централізованого водовідведенпя).
Секретар тендерного комітету М.В. Малюту, яка доповіла, що необхідною процедурою
для проведення закупівлі відповідно до розділу VI Закону є скорочена переговорна процедура
закупівлі.
Умовою застосування скороченої переговорної процедури закупівлі є відсутність
конкуренції (у тому числі і технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір
про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому
альтернативи - (згідно з п.2 абз.2 ст. 35 та згідно з п.З ст. 35 «за нагальною потребою» Закону
України «Про публічні закупівлі» на ДК 021-2015 (90430000-0) Послуги з відведення стічних
вод, які можуть бути надані тільки ГОВ «Інфокс» Філії «Інфоксводоканал»
Заступник голови гендерного комітету запропонувала запросити вищевказану організацію
для проведення переговорів щодо можливості та умов закупівлі ДК 021-2015 (90430000-0)
Послуги з відведення стічних вод (послуги з централізованого водовідведення) шляхом
застування переговорної процедури закупівлі.
У зв’язку з вищевикладеним, відповідно до Закону та чинного законодавства у сфері
публічних закупівель, потрібно внести вищезазначені зміни в річний план закупівель ОНАЗ ім.
О.С. Попова на 2018 рік.
Зміни до річного плану закупівель на 2018 р. ОНАЗ
ім. О.С. Попова (проект) були
представлені для їх розгляду та затвердження.
Секретар тендерного комітету запропонувала провести голосування з вищезазначених питань.

ВИРІШИЛИ:
І.
Запросити ГОВ «Інф окс» Ф іл ії «Інфоксводоканал»для участі у переговорах щодо закупівлі
Д К 021-2015 (90430000-0) Послуги $ відведення стічних вод (послуги з централізованого
водовідведення)

ГОЛОСУВАЛИ:
члени тендерного комітет) .
голови ий бухга;пер, за стуг 111ик голови тендерного комітету
проректор з А Г Р
начальник П Ф В
провідний економіст ! ІФ В. секретар тендерного комітет}

Дмитренко О.Д.
Стоян Г1.А.
Гранагурова С.В.
Малюта М.В.

Щодо питимпи 1 порядку денного, винесеного па голосування, члени тендерного
комітету проголосували: За - 4 особи; 11роги - 0 осіб; Утримались - 0 осіб.
Рішення прийнято одноголосно «за».
2. Затвердити зміни до річного плану закупівель ОНАЗ ім. О.С. Попова на 201 8 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:
члени тендерного комітету:
головний бухгалтер, заступник голови тендерного комітету
проректор з А Г Р
начальник П Ф В
провідний економіст П Ф В . секретар тендерного комітету
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Дмитренко О.Д.
Стоян П.А.
Гранатурова С.В.
Малюта М.В.

Щодо питании 2 порядку денного, винесеного на голосування, члени тендерного
комітету проголосували: За - 4 особи: Проти - 0 осіб; Утримались - 0 осіб.
Рішення прийнято одноголосно «за».
3.
Оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу зміни до річного плану закупівель на
2018 рік відповідно до ст. 4 Закону.

ГОЛОСУВАЛИ:
ч ієни тендерного комітету:
головний бухгалтер, заступник голови тендерного комітету
проректор з А Г Р
начальник П Ф В
провідний економіст П Ф В . секретар тендерного комітету
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$

Дмитренко О.Д.
Стоян П.А.
Гранатурова С.В.

Малюта М.В.
0
Щодо питання 3 порядку денного, винесеного па голосування, члени тендерного
комітету проголосували: За - 4 особи: Проти - 0 осіб; Утримались - 0 осіб.
Рішення прийнято одноголосно «за».
Голова тендерного комітету,
начальник ВП Л РС Н Т І
М.П.
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Пучков В .М.

Члени тендерного комітету
Головний бухгалтер, заступник голови
тендерного комітету
Проректор з А Г Р
Проректор з наукової роботи
І Іачальник П Ф В
Секретар тендерного комітету,
провідний економіст 1ІФ В

Г Т З г .е З

Гранатурова С.В.

Мал юта М.В.

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель па 2018 рік

1. Найменування замовника*. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
2. Код згідно з Є Д РП О У замовника*. 01180116
3. Конкретна назва предмета закупівлі. Послуги з нейтралізованого водовід ведення

4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). ДК 021-2015
(90430000-0)- Послуги з відведення стічних вод
5. Код згідно з К Е К В (для бюджетних коштів). 2272/2282
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.

39296,63 (Тридцять дев’ять тисяч двісті дев’яносто шість гри. 63 коп.) з ПДВ.
7. І Іроцедура закупівлі. Переговорна процедура закупівлі скорочена
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Грудень
9. Примітки.

Заступник голови тендерного комітету,
го. ю в ни й бух гал те р

ПРОТОКОЛ № 91
засідання тендерного комітету щодо закупівлі код за ДК 021-2015 (09310000-5)- Електрична
енергія (Електрична енергія) шляхом застосування скороченої переговорної процедури
закупівлі та внесення змін до річного плану закупівель на 2018 рік
м. Одеса

« 19» грудня 2018 р.

ПРИСУТНІ:
Голова тендерного комітету: В.М. Пучков
члени тендерного комітету: О.Д. Дмитренко; В.А. Каптур, С.В. Гранатурова, П.А. Стоян, М.В. Малюта
Усього: 6 осіб.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення закупівлі код за ДК 021-2015 (09310000-5)- Електрична енергія (Електрична
енергія) шляхом застосування скороченої переговорної процедури та запрошення учасників.
2.
Затвердження змін до річного плану закупівель ОНАЗ ім. О.С. Попова на 2018 р.
відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-УШ (далі Закон).
СЛУХАЛИ:
Стояна П.А. - проректора з АГР - члена тендерного комітету, який повідомив що на кінець
грудня не достатньо коштів за договором на закупівлю код за ДК 021-2015 (09310000-5)Електрична енергія (Електрична енергія).
Секретаря тендерного комітету М.В. Малюту, яка доповіла, що необхідною процедурою
для проведення закупівлі відповідно до розділу VI Закону є скорочена переговорна процедура
закупівлі. Умовою застосування скороченої переговорної процедури закупівлі є відсутність
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір
про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому
альтернативи - (згідно з п.2 абз.2 ст. 35 та згідно з п.З ст. 35 «за нагальною потребою» Закону
України «Про публічні закупівлі» на ДК 021-2015 (09310000-5)- Електрична енергія
(Електрична енергія), які можуть бути надані тільки АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
“ОДЕСАОБЛЕНЕРГО”, Центральний РЕМ;
Голова тендерного комітету запропонував запросити вищевказану організацію для проведення
переговорів щодо можливості та умов закупівлі ДК 021-2015 (09310000-5)- Електрична енергія
(Електрична енергія) шляхом застування переговорної процедури закупівлі.
У зв’язку з вищевикладеним, відповідно до Закону та чинного законодавства у сфері
публічних закупівель, потрібно внести вищезазначені зміни в річний план закупівель ОНАЗ ім.
О.С. Попова на 2018 рік.
Зміни до річного плану закупівель на 2018 р. ОНАЗ ім. О.С. Попова (проект) були
представлені для їх розгляду та затвердження.
Секретар тендерного комітету запропонувала провести голосування з вищезазначених питань.
ВИРІШИЛИ:
1.
Запросити АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСАОБЛЕНЕРГО”, Центральний РЕМ для
участі у переговорах щодо закупівлі ДК 021-2015 (09310000-5)- Електрична енергія (Електрична
енергія)
ГОЛОСУВАЛИ:
____
члени тендерного комітету:
Пучков В.М.
голова тендерного комітету,начальник ВПЛРСНТІ
,,,
Дмитренко О.Д.
головний бухгалтер, заступник голови тендерного комітету
Стоян П.А.
проректор з АГР
Каптур В.А.
проректор з наукової роботи
Гранатурова С.В.
начальник ПФВ
:
Малюта
М.В.
провідний економіст ПФВ, секретар тендерного комітету
::

,

Щодо питання 1 порядку денного, винесеного на голосування, члени тендерного
комітету проголосували: За - 6 осіб; Проти - 0 осіб; Утримались - 0 осіб.
Рішення прийнято одноголосно «за».
2. Затвердити зміни до річного плану закупівель ОНАЗ ім. О.С. Попова на 2018 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
члени тендерного комітету:
голова тендерного комітету,начальник ВПЛРСНТІ
Пучков В.М.
головний бухгалтер, заступник голови тендерного комітету
Дмитренко
О.Д.
к
проректор з АГР
Стоян П.А.
V
проректор з наукової роботи
Каптур В.А.
гд
начальник ПФВ
Гранатурова С.В.
3 ^
провідний економіст ПФВ, секретар тендерного комітету
Малюта М.В.
76
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Щодо питання 2 порядку денного, винесеного на голосування, члени тендерного
комітету проголосували: За - 6 осіб; Проти - 0 осіб; Утримались - 0 осіб.
Рішення прийнято одноголосно «за».
3.
Оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу зміни до річного плану закупівель на
2018 рік відповідно до ст. 4 Закону.
ГОЛОСУВАЛИ:
члени тендерного комітету:
голова тендерного комітету,начальник ВПЛРСНТІ
Пучков В.М.
Я
головний бухгалтер, заступник голови тендерного комітету
Дмитренко О.Д.
—
проректор з АГР
Стоян П.А.
проректор з наукової роботи
Каптур
В.А.
ІСХ
+начальник ПФВ
Гранатурова С.В.
провідний економіст ПФВ, секретар тендерного комітету
Малюта М.В.
0
Щодо питання 3 порядку денного, винесеного на голосування, члени тендерного
комітету проголосували: За - 6 осіб; Проти - 0 осіб; Утримались - 0 осіб.
Рішення прийнято одноголосно «за».
Голова тендерного комітету,
начальник ВПЛРСНТІ
М.П.
Члени

Пучков В.М.

шітету
ник голови
Дмитренко О.Д.
Стоян П.А.
Каптур В.А.
Гранатурова С.В.

Секретар тендерного комітету,
провідний економіст ПФВ

Мал юта М.В.

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2018 рік

1. Найменування замовника*. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 01180116
3. Конкретна назва предмета закупівлі. Електрична енергія
4. Коди та назви відповідного класифікатора предмета закупівлі (за наявності). ДК 021-2015
(09310000-5)- Електрична енергія
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2273/2282
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
102704,67 (Сто дві тисячі сімсот чотири грн 67 коп.) з ПДВ.
7.

Процедура закупівлі. Переговорна процедура закупівлі скорочена

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі, грудень
9. Примітки.

