Вхідний №:
15033\УХ303921
Тип оголошення:
Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі
Номер бюлетеня:
214(18.03.2015) від 18.03.2015
Номер оголошення у бюлетені:
087938
Код оголошення (www.tender.me.gov.ua):
13032015/394799044

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Школа вищої спортивної майстерності»
Департаменту у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02928373
1.3. Місцезнаходження: вул. Динамівська, 5а, м. Харків, 61023
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35411001036391, 35426201036391 ГУДКСУ в
Харківській області, МФО 851011
1.5. 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, електронна адреса):
- Приз Сергій Миколайович - заступник директора з учбово-спортивної роботи, голова
комітету з конкурсних торгів, тел. 0577021684, тел./факс: 0577022433, вул. Динамівська, 5а,
м. Харків, 61023, e-mail: shvsm@i.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 994 886,00 грн.
(дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі вісімсот вісімдесят шість грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 165 814,33 грн. (сто шістдесят п’ять тисяч вісімсот чотирнадцять грн. 33 коп.)
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
www.shvsm.kharkov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 93.11.1 Послуги, пов’язані з
використанням спортивних споруд:
Лот 1 - послуги плавального басейну та тренажерного залу для проведення тренувань
відділення плавання
Лот 2 - послуги стрілкового тиру для проведення тренувань відділення стрільби із луку
Лот 3 - послуги велотреку для проведення тренувань відділення велосипедного спорту
Лот 4 - послуги залу для проведення тренувань відділення дзюдо
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1 - 1212 академічних годин
Лот 2 - 937 академічних годин
Лот 3 - 1056 академічних годин
Лот 4 - 1260 академічних годин
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Лот 1-4 - м. Харків
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1 - квітень - грудень, крім серпня
Лот 2 - квітень та жовтень-грудень
Лот 3 - квітень - жовтень
Лот 4 - квітень-грудень
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з
яким проведено переговори:
Лот 1 - Колективне підприємство «Олімпійський учбово-спортивний центр «Акварена»,
вул. Клочківська, 43/47, м. Харків, 61022, конт.тел.: 0577157151, 0577157146

Лот 2 - Комунальний заклад «Харківська міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна
школа олімпійського резерву зі стрільби з лука «Комунар», вул. Г.Рудика, 2, м.Харків,
61070, конт. тел.: 0577564211, 0577029849
Лот 3 - Харківська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо»
України, вул. Динамівська, 3, м. Харків, 61023, конт. т е л .: 0577026245, 0577049419
Лот 4 - Харківська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо»
України, вул. Динамівська, 3, м. Харків, 61023, конт. т е л .: 0577026245, 0577049419
6. Інформація про ціну пропозиції:
Лот 1 - 650894,40 грн. (шістсот п’ятдесят тисяч вісімсот дев’яносто чотири грн. 40 кой.), в
т.ч. ПДВ - 108482,40 грн. (сто вісім тисяч чотириста вісімдесят дві грн. 40 коп.)
Лот 2 - 103988,26 грн.(сто три тисячі дев’ятсот вісімдесят вісім грн. 26 коп.), без ПДВ
Лот 3 - 119993,28 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто три грн. 28 коп.), в т.ч.
ПДВ - 19998,88 грн. (дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім грн. 88 коп.)
Лот 4 - 119989,80 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять грн. 80 коп.), в
т.ч. ПДВ - 19998,30 грн. (дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім грн. ЗО коп.)
7. Умова застосування переговорної процедури: відповідно до п.4 ч.2 ст.39 Закону України №1197
(замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості
учасників).
8. Додаткова інформація.

Заступник директор:
Голова комітету з кс

Вик. Костоманова О.А., т
інстуктор-методист

С.М. Приз

