Протокол № 11/15
засідання комітету конкурсних торгів
м. Київ
13 листопада 2015 року
Присутні:
Голова комітету з конкурсних торгів: -Савков А.П.
Члени комітету з конкурсних торгів: Попок А.А., Романюк С.А.,Рачинський А.П.,
ГаврилюкВ.М., Власенко В.П., Іванов О.В, Каліта О.А., Саєнко О.В., Загороднюк С.В.,
Бойко О.В., Діордічук О.О.
Відсутні: Крайник П.І.,
Порядок денний:

Внесення змін до затвердженого річного плану державних закупівель
Національної академії на 2015 рік в частині закупівлі послуг :Пара гаряча вода
(включно з холодоагентами):постачання водяної пари і гарячої води (код за ДК
016-2010 -35.30.1.)
Слухали:

1. Начальника господарського управління Власенка В.П про
необхідність внесення змін до затвердженого річного плану державних
закупівель Національної академії на 2015 рік у частині додаткової закупівлі
послуг :Пара гаряча вода (включно з холодоагентами):постачання водяної пари
і гарячої води (код за ДК 016-2010 -35.30.1.)
У зв’язку з встановленням з 1 квітня 2015 року Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП), нових тарифів на теплову енергію для
бюджетних установ та житлово-експлуатаційних організацій, закладений в
умовах тендерних договорів ( №1110481 ГГТ №2) грошовий еквівалент
спожитих
послуг
значно
перевищив
заплановані,
як наслідок, до кінця поточного року не хватає в повному обсязі коштів для
проведення розрахунків відповідно до умов договорів. Коштів вистачить
лише для повного розрахунку за жовтень місяць. Потреба
на листопад - грудень 2015 року становить 311985,60 грн на ГГТ №2 –
311985,60 грн.
На підставі діючого законодавства
та з метою забезпечення
постачанням теплової енергії будівель гуртожитків Національної академії
необхідно закрити укладені договори включно з жовтнем місяцем та
терміново додатково провести переговорну процедуру закупівлі комунальних
послуг за державні кошти (послуги з постачання теплової енергії) та укласти
на початку листопада з ПАТ ‟Київенерго” нові договори на постачання в
листопаді – грудні 2015 року теплової енергії до будівель гуртожитків
Національної академії.
Розрахунок потреби надається.
Секретар комітету з конкурсних торгів Діордічук О.О. повідомила, що
згідно діючого законодавства у сфері закупівель за державні кошти термін
здійснення переговорної процедури становить 18 діб, в зв’язку з чим
необхідно терміново розглянути і затвердити зміни до річного плану
державних закупівель на 2015 рік та відкрити переговорну процедуру по

закупівлі послуг :Пара гаряча вода (включно з холодоагентами):постачання
водяної пари і гарячої води (код за ДК 016-2010 -35.30.1.).
Зміни до річного плану державних закупівель на 2015 рік зі змінами
надано на ознайомлення членам комітету з конкурсних торгів.
Голова комітету з конкурсних торгів Савков А.П. запропонував
провести голосування щодо пропозиції затвердження змін до річного плану
закупівель на 2015 рік.
Члени комітету з конкурсних торгів проголосували з приводу
затвердження річного плану закупівель на 2015 рік.
За _______________
Проти ________________
Утримались _______________
Ухвалили:
1.
Затвердити зміни до річного плану закупівель на 2015 рік.
Доручити секретарю комітету з конкурсних торгів Діордічук О.О. направити
належно завірену копію річного плану закупівель до Державної
казначейської служби України та Державного управління справами
протягом 5 робочих днів з дня затвердження річного плану закупівель.
Розмістити на сайті Уповноваженого органу з державних закупівель
протягом 5 робочих днів з дня затвердження змін до річного плану
закупівель та на сайті www.academy.gov.ua.
Члени комітету з конкурсних торгів:
посада, прізвище, ім'я, по батькові
Віце- президент Попок А.А.
Директор Інституту “Вища школа державного управління”,
заступник голови комітету з конкурсних торгів
Романюк С.А.
Вчений секретар Національної академії Рачинський А.П.
Начальник управління планування фінансів,
бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер
Гаврилюк В.М.
Начальник господарського управління
Власенко В.П.
Провідний фахівець відділу комплексного захисту
інформаційних систем управління інформації
Іванов О.В.
Заступник начальника управління – начальник відділу
координації міжнародних програм управління забезпечення
міжнародних зв’язків
Крайник П.І.
Заступник начальника управління-начальник
експлуатаційно-технічного відділу господарського
управління Саєнко О.В.
Начальник управління організації фундаментальних та
прикладних досліджень, голова профспілкового комітету
Загороднюк C.B.
Заступник начальника юридичного відділу

підпис

Калита О.А.
Головний спеціаліст юридичного відділу
Бойко О.В.
Голова комітету з конкурсних торгів

Савков А.П.
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів Діордічук О.О. _______________
(прізвище, ініціали)
(підпис)

