
зв1т
про результати проведення процедури 3акупiвлi

UА-2020-01-14-003205-с

електрична енергiя Лот №2 Гуртожитки мiськi 2 клас,без часово.і. зони
дата формування 3вiту: 21 сiчня 2020

1. Найменування 3амовника:

2. КОд 3Гiдно 3 едРПОУ 3амовника:

2t. Вид предмета 3акупiвлi:

З. КОнкретна
на3ва предмета
закупiвлi

^-   ГЪ."-k-Гд^i  ВТд:~ОВТдТ=
4. Коди ВiдповiдниХ
класифiкаторiв
предмета закупiвлi
(3а наявностi)

електрична
енергiя ЛОт №2
Гуртожитки
мiськi 2 клас,бе3
ЧаСОВО.1 3ОНИ

дК О21:2015:
09310000-5 -
Електрична енергiя

ПОЛТАВСЬКИй КОЛЕдЖ ХАРЧОВИХ
тЕхнолог1й нАц1онАльного ун1вЕрситЕту
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГ1й

ЗЗ691902

товари

5. Кiлькiсть товарiв
або обсяг
виконання робiт чи
надання послуг

111111  кiловат-

6. Мiсце поставки
товарiв або мiсце
виконання робiт
чи надання послуг

З6000,  Укра.1на,
Полтавська
область, м.

7. строк
поставки
товарiв'
виконання
робiт чи
надання
послуг

до 31 грудня
2020

#Тка]:аа',В5У6Л.
=:i-_:-_=г--_:-::----_

7]. УмОВи оплати догОВОру (поРЯдок 3дiйСнення рОЗрахункiв):

10. Найменування учасникiв
процедури 3акупiвлi (для
ЮРИдИЧНО.1 ОСОбИ)  або ПРi3ВИЩе,
iм'я, по батьковi (для фi3ично.I
особи)

11. цiна
ПРОПО3ИЦiй
учасника до
початку аукцiону
(цiна пропо3ицi.I
на переговорах у
ра3i
3астосування
переговорно.1
процедури
3акупiвлi)

12. цiна
ПРОПО3ИЦiй
учасника
пiсля
3акiнчення
аукцiОну

1З. Iнформацiя про наявнiсть
вiдповiднiсть установленим
законодавством вимогам
документiв, що
пiдтверджують вiдповiднiсть
учасникiв квалiфiкацiйним
критерiям 3гiдно 3i статтею
16 Закону Укра.1ни ``Про
публiчнi закупiвлi", та
наявнiсть/вiдсутнiсть
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону



14. дата оприлюднення yповiдомлення про
намiр укласти договiр:

15. Пiдстави для прийняття рiшення про
неукладення договору про 3акупiвлю (у
ра3i якщо в ре3ультатi.проведення торгiв
не було укладено договiр про 3акупiвлю):

16. дата укладення договору про
3акупiвлю:

17, Найменування учасника (для
юридично.і. особи) або прiзвище, iм'я, по
баТЬКОВi (дЛЯ фi3ИЧНО.і. ОСОбИ),  3 ЯКИМ

укладено договiр про 3акупiвлю:
18. Мiсцезнаходження учасника, 3 яким
укладено договiр про 3акупiвлю:

19. Iнформацiя про субпiдрядника (у разi
залучення до виконання робiт або надання
послуг):

20. Сума, ви3начена в договорi про
закупiвлю:

21. дата оприлюднення оголошення 3
вiдомостями про укладену рамкову угоду,
3а якою укладено договiр про 3акупiвлю (у
ра3i проведення закупiвлi 3а рамковими
угодами),
22. Iдентифiкатор договору:

14.01.202019:01

вiдсутнi

21 сiчня 2020

товАриство з оБмЕжЕною
ВIдПОВIдАJIЬНIСТЮ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"

Збо22, Укра.1на, Полтавська обл., мiсто Полтава,
Подiльський район ВУЛИЦЯ ПАНЯНКА будинок
65Б

вiдсутня

100 000,00 UAH (в тому числi ПдВ 16 ббб,67
UАн)

вiдсутня

№22300489/20



зв1т
про ре3ультати проведення процедури закупiвлi

UА-2020-01-14-003205-с

електрична енергiя лот №1 Основний, 2 клас без часово.1 зони (НаLвчальний корпус)
дата формування 3вiту: 21 сiчня 2020

1, Найменування 3амовника:

2. Код згiдно 3 едРПОУ 3амовника:

2]. Вид предмета 3акупiвлi:

З. Конкретна
на3ва предмета
3акупiвлi

4. КОди ВiдПОвiднИХ
класифiкаторiв
предмета закупiвлi
(3а наявностi)

електрична
енергiя лот №1
0сновний, 2 клас
без часово.1 3oни
(Навчальний
корпус)

дК О21:2015:
09310000-5 -
Електрична енергiя

ПОЛТАВСЬКИй КОЛЕдЖ ХАРЧОВИХ
тЕхнолог1й нАц1онАльного ун1вЕрситЕту
хАIчових тЕхнолог1й
ЗЗ691902

товаLри

5. Кiлькiсть товарiв
або обсяг
виконання робiт
чи надання послуг

5017 кiловат-
дина

7t, УМОви оплатИ дОговору (порядок Здiйснення ро3рахунКiв):

6. Мiсце поставки  ! 7. Строк
товарiв або мiсце
виконання робiт
чи надання
послуг

36000, Укра.і.на,
авська
сть, м.
ава' вул.
кiна, 56

поставки
товарiв'
виконання
робiт чи
надання
послуг

до З1  грудня
2020

8. дата оприлюднення оголошення про          14 сiчня 202018:55
проведення процедури закупiвлi:

9. Кiлькiсть учасникiв процедури
3акупiвлi:

10. Найменування учасників
процедури 3акупiвлi (для
юридично.1 особи) або прi3вище,
iМ'Я,  ПО баТЬКОВi`(дЛЯ фi3ИЧНО.l.
особи)

11. щна
пропозицiй
учасника до
початку аукцiону
(ЦiНа ПРОПО3ИЦi.I
на переговорах у
разi
3астосування
переговорно.і'
процедури
3акупiвлi)

12. цiна
ПРОПО3ИЦiй
учасника
пiсля
3акiнчення
аукцiОну

`i-"{'i==`;`_:``j_:_:г;т;_i_;h;___нт:::'Ё'iY;`;`:il
1З. Iнформацiя про наявнiсть
вiдповiднiсть установленим
законодавством вимогам
документiв, що
пiдтверджуЬть вiдповiднiсть
учасникiв квалiфiкацiйним
критерiям 3гiдно 3i статтею
16 Закону Укра.1ни "Про
публiчнi 3акупiвлi", та
наявнiсть/вiдсутнiсть
обставин, установлених
статтею 17 цього 3акону



i-```,,„,.-,````„",г~г,------,~,`-,,,,,,-Y---`,,,,J.-__````'^:: товАриство з
`: оБмЕжЕною
в1дпов1дАльн1стю•'полтАвАЕнЕргозБут"

З74 674,00 UAH
зпдв

14. дата оприлюднення повiдомлення про
намiр укласти договiр:

15. Пiдстави для прийняття рiшення про
неукладення договору про 3акупiвлю (у
разi якщо в ре3ульТатi проведення торгiв
не бу]ю укладено договiр про 3акупiвлю):

16. дата укладення договору про
3акупiвлю:

17. Найменування учасника (для
юридично.1 особи) або прi3вище, iм'я, по
баТЬКОВi (дЛЯ фi3ИЧНО.I ОСОбИ),  З ЯКИМ

укладено договiр про 3акупiвлю:
18. Мiсце3находження учасника, 3 яким
укладено договiр про закупiвлю:

19. Iнформацiя про субпiдрядника (у ра3i
залучення до виконання робiт або надання
послуг):

20. Сума, визначена в договорi про
3акупiвлю:

21. дата оприлюднення оголошення 3
вiдомостями про укладену рамкову угоду,
3а якою укладено договiр про 3акупiвлю (у
ра3i проведення 3акупiвлi 3а рамковими
угодами):

22. Iдентифiкатор договору:

З74 674,00
UАн з пдв

14.01.202018:59

Вiдповiдас
кваLлiфiкаLцiйним
критерiям, встаLновленим в
тендернiй документацi.I.

вiдсутнi

21 сiчня 2020

товАриство з оБмЕжЕною
в1дпов1дАльн1стю "полтАвАЕнЕргозБут"

Збо22, Укра.1на, Полтавська обл., мiсто ПОлтава,
Подiльський район ВУЛИЦЯ ПАНЯНКА будинок
65Б

вiдсутня

374 674,00 UAH (в тому числi ПдВ 62 445,67
UАн)

вiдсутня

№22300489/20



зв1т
про результати проведення процедури 3акупiвлi

UА-2020-01-09-000009-с

(дКО21:2015-09320000-8-пара, гаLряча вода та пов'язана продукцiя)(централiзоване
постачання теплово.і. енергi.I)

дата формуЬання 3вiту: 21  сiчня 2020

1. Найменування 3амовника:

2. КОд 3гiднО 3 едРПОУ 3аМОвНИка:

2'. Вид предмета 3акупiвлi:

З. Конкретна назва предмета
3акупiвлi

(дКО21:2015-09320000-8-
пара, гаряча вода та
пов'язана
продукцiя)(центратIiзоване
постачання теплово.1 енергi.і.)

полтАвський колЕдж хАрчових
ТЕХНОЛОГ1й НАЦ1ОНАЛЬНОГО УН1ВЕРСИТЕТУ
хАFчових тЕхнолог1й
ЗЗ691902

ПОСЛУГИ

4. коди
вiдповiдних
класифiкаторiв
предмета
закупiвлi (3а
наявностi)

дК О21:2015:
09320000-8 -
Пара, гаряча вода
та пов'я3ана
продукцiя

5.  Кiлькiсть
товарiв або
обсяг
виконання
робiт чи
надання
послуг

боо
гiгакалорiя

7]. УмоВи оПлаТи дОговОРУ (поРЯдОК 3дiйСненнЯ рО3РаХУнКiВ):

6. мiсце
поставки товарiв
або мiсце
виконання робiт
чи надання
послуг

З6000, Укра.і.на,
Полтавська
область, м.
ПОлтава, вул,
Пушкiна, 5б
(навчальний
корпус'
лабораторiя))

8. дата оприлюднення оголошення про         о9 сiчня 2020 08:02
проведення процедури закупiвлi:

9. Кiлькiсть учасникiв процедури
3акупiвлi:

1

7. строк
поставки
товарiв,
виконання
робiт чи
надання
послуг

до31
грудня 2020

змір оплати,
(%)



0. Найменування учасникiв
процедури 3акупiвлi (для
юридично.і. особи) або прi3вище,
iм'я, по батьковi (для фiзично.I
особи)

1. цiна
ропо3ицiй
часника до
очатку

аукцiОну (цiна
ПРОПО3ИЦi.і. На
переГоворах у
ра3i
3астосування
переговорно.1
процедури
3акупiвлi)   -,

полтАвськЕ оБлАснЕ
комунАльнЕ вироБничЕ
п1дприемство тЕплового
господАрствА"полтАвАтЕплоЕнЕрго"

1055  131,00
UАн з пдв

14. дата оприлюднення повiдомлення про
намiр укласти договiр:

15. mдстави для прийняття рiшення про
неукладення договору про 3акупiвлю (у
разi якщо в ре3ультатi проведення торгiв
не було укладено договiр про 3акупiвлю):

16. дата укладення договору про
3акупiвлю:

17, Найменування учасника (для
юридично.і. особи) або прi3вище, iм'я, по
батьковi (для фi3ично.I особи), з яким
укладено договiр про 3акупiвлю:
18, Мiсце3находження учасника, з яким
укладено договiр про 3акупiвлю:

19. Iнформацiя про субпiдрядника (у ра3i
3алучення до виконання робiт або надання
послуг):

20. Сума, визначена в договорi про
закупiвлю:

21. дата оприлюднення оголошення 3
вiдомостями про укладену рамкову угоду,
за якою укладено договiр про 3акупiвлю (у
ра3i проведення 3акупiвлi за рамковими
угодами):

22. Iдентифiкатор договору:

12. цiна
ПРОПО3ИЦiй
учасника
пiсля
закiнчення
аукцiону

14.01.202012:45

вiдсутнi

1З. Iнформацiя про
наявнiсть i вiдповiднiсть
установленим
законодавством вимогам
документiв, що

1

пiдтверджують вiдповiднiсть  !

критеріям 3гідно зi статтею    l
учасникiв квалiфiкацiйним

21 сiчня 2020

полтАвськЕ оБлАснЕ комунАльнЕ
вироБничЕ п1дприемство тЕплового
ГОСПОдАРСТВА '.ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО"

З6008, Укра.IнаL, Полтавська обл., мiсто Полтава,
Шевченкiвський район ВУЛИЦЯ КОМАРОВА
будинок 2А
вiдсутня

1055131,00 UAH (в тому числi ПдВ 175 855,17
UАн)
вiдсутня

№4844.''с"



зв1т
проре3ультатипроведенняпроцедури3акупiвлi

UА-2020-01-09-000009-сlJА-4U4u-U1-UJ-vvvvv--

(дКО21:2015-09320000-8-паLра,гаLрячаводатапов'язанапродукцiя)(централiзованепостачання теплово.1 енергi.I)
дата формування звiту: 21 сiчня 2020

1. Найменування 3амовника:

2. КОд 3ГiдНО 3 €дРПОУ 3аМОвНИКа:

2`. Вид предмета 3акупiвлi:

3акупlвJIl

полтАвськийколЕджхАрчових
тЕхнолог1йнАц1онАльногоун1вЕрситЕту
ХАРЧОВИХТЕХНОЛОГ1й

ЗЗ691902

посJIуги

\:[лц:[сUиDisi+i.fорiв

Г3-Щk;=Щ=Ь~еiif-iа;:~а~mП-Б;ikе-Т-:ТЁ]дК:ЩО:дЁд=иТ

предмета
3акупiвлi (3а
наявностi)

5.  КiтIькiсть
товарiв або
обсяг
виконання
робiт чи
надання
посJIуг

6. мiсце
поставки товарiв
або мiсце
виконання робiт
чи надання
послуг

--``,_`___ __. _ _

7. строк
поставки
товарiв,
виконання
робiт чи
надання
послуг

~,,,,,,~,.",,`...,,,,-г-^,,,,,+...,,,,,----,.-,,,,--,,`-~""'j'-_`'''-`

(дКО21:2015-09320000-8-
пара, гаряча вода та
пов'я3ана
продукцiя)(централi3оване
постачання теплово.1 енергi.I)

дК О21:2015:
09320000-8 -
Пара, гаряча вода
та пов'я3ана
продукцiя

253.2
гiгакалорiя

7Т.Умовиоплатидоговору(поРядокздійСНеННЯРО3РаХУНК1В):

Тип опт1ати

Збооо, Укра.1на,
Поптавська
область, м.
ПОлтава, вул.
Пушкiна, 5б

•'_",.-,}-,,-„,,"."'..'.',--.,,,"-ч"

до 31 грудня
2020

(г-уртожитоfl+

подiя

Пiдписання договору пiстIяоптIата

8. дата оприлюднення огопошення про
проведення процедури 3акупiвлi:

9. Кiлькiсть учасникiв процедури
3акупiвJli,

„,,~.l,-„~,г--'',_

10. Найменування учасникiв
процедури 3акупiвлi (для
юридично.1 особи) або прi3виIче,.    ,          _   1:г`тгtттJі\і

;ПLо батьковi (дт1я фi3ичНОі
особи)

09 сiчня 2020 08:02

11. щна
ПРОПО3ИЦiй
учасника до
початку
аукцiону (цiна
пропо3ицi.i на
переговорах у
раз1
застосування
переговорно.1

! процедури
3акупiвлi)

`Y_,,,^н~-,--,^-..-,,..^^^-"-,,~_~

12. щна
ПРОПО3ИЦiй
учасника
пiсля
3акiнчення
аукцiону

1
_~"~__~~_,._`,,,-,-,-----,-.,-..„.--.-----,--,-```-"'`~"--`г`-```::

1З. Iнформацiя про наявнiсть
i вiдповiднiсть установ]іеним
законодавством вимогам
документiв, що         __:_,,:^.t
пiдтвердkують вiдповiдність
учасникiв квалiфiкацiйним
критерiям 3гiдчо 3i статтею
16 3акону Укра1ни `'Про
публiчнi 3акупiвлi", та
наявнiсть/вiдсутнiсть

_,~______л

}ставин, установлених

г",mЁ```шф`фm```ш_"ъі„""nvnmm",,„тЁш"тт`t``"т`ъ`ъm``~```"`шЕЁ

гаттею 17 цього Закону



_.,,..,,,.~!~,~I,,,-чі<л.,ііі,с:чг~IуJ~і,,~.,~,rr-riI~.:,:,`:..^,-:rг.~+.с+~wJJу.~Irr~~r~~NN.~~~~у

тАвськЕ оБлАснЕ
LvlунАльнЕ вироБничЕ

ідприемство тЕплового
. осподАрствА"полтАвАтЕплоЕнЕрго"

400 795,00
UАн з пдв

14, дата оприлюднення повiдомлення про
намiр укласти договiр:

15. Пiдстави для прийняття рiшення про
неукладення договору про закупiвлю (у
ра3i якщо в ре3ультатi проведення торгiв
не було укладено договiр про 3акупiвлю):

16. дата укладення договору про
3акупiвлю:

17. Найменування учасника (для
юридично.1 особи) або прi3вище, iм'я, по
баТЬКОВi (дЛЯ фi3ИЧНО.і. ОСОбИ),  3 ЯКИМ

укладено договiр про закупiвлю:
18. Мiсце3находження учасника, 3 яким
укладено договiр про 3акупiвлю:

19. Iнформацiя про субпiдрядника (у ра3i
3алучення до виконання робiт або надання
послуг):

20. Сума, ви3начена в договорi про
3акупiвлю:

21. дата оприлюднення оголошення 3
вiдомостями про укладену рамкову угоду,
3а якою укладено договiр про 3акупiвлю (у
ра3i проведення закупiвлi 3а рамковими
угодами),
22. Iдентифiкатор договору:

400 795,00
UАн з пдв

14.01.202012:28

вiдсутнi

Вiдповiдас
квалiфiкацiйним
критерiям, встановленим
в тендернiй документацi.і..

21 сiчня 2020

полтАвськЕ оБлАснЕ комунАльнЕ
вироБничЕ п1дприемство тЕплового
господАрствА ''полтАвАтЕплоЕнЕрго"

З6008, Укра.1на, ПОлтавська обл., мiсто ПолтаваL,
Шевченкiвський район ВУЛИЦЯ КОМАРОВА
будинок 2А
вiдсутня

400 795,00 UAH (в тому числi ПдВ б6 799,17
UАн)
вiдсутня

№4844-"'с


