зв1т
г[ро ре3ультати проведення процедури 3акупiвлi
UА-2021-01-07-000089-Ь

дата формування звiту: 20 сiчIIя 2021

Паймепування замовника:

ВiдокремтIений структурний пiдроздiл "ПОлшвський
фаховий ко71едж Нацiонального унівсрситету
харчових технотюгiй"

Катсгорiя замовника:

Юридична особа, яка забезпечуе потреби держави
або територiально.і. громаIіи

КОд згiдно з едРПОУ заімовника:

33691902

Вид предмета закупiвлi:

ПОСЛУГИ

Уз:іI-аjтыIеIIа назва предмета

jl`К О21 :2015: 90430000го -г[Ослуги з вjдведення

стiчних вод (послуги 3 цсшTратIi3ованого

3акутIjвлi:

водовiдведення)

КОд за единим закупiвелъним

дК О21:2015:90430000-0: Послуги 3 вiдведен"

СJt{ОВI{ИКО1М:

стiчних вод

НазRа предмета
закупiвлi

Коци вiцповiцних

Кiлькiсть

мiсцо

с,ъ,рок

к]IасифiкаLторiв

товарiв або

поставки

поставки

предмета закупiвлi

обсяг

товарiв або
мiсце
викотIання
робiт чи

(3а наявностi)

виконання
робiт чи

надання

надання

послуг

•т,оварЁв,

виконання
робiт чи

надання
послуг

i послу1`

5боо метр
кубiчний

:36000, Укра.].на,

J_l К О21` : 2 015 :

дК О21 :2015:

904 30000то -посі1уг`и

90430000по -

3 вiдведення стiчних

Послуги 3 вiдведення

об"стт),

ВОд (ПОСJ[УI'И 3

стiчних вод

м.По71тава, вуjl

центраjтj3ованого

ПОлтавська

Нуптт{jтта ,56

вt>довiдве|тення)

УF,ювч,L отUtа" іlоговору (поряіlок здiйснення розрахункiв):

Пата оприлюд11е11ня оголошення про
щэот3едепня ітроцедури закупiвлi:

Кijтькiсть учасникiв процедури
3cГіКУПiВJТi:

о7 сiчня 202118:47

до З1 ГРУдНЯ
2021

iТайменування учасникiв

цillа

ТТРО7№JtУРИ 'ЗсlКУПiВJli (дЛЯ

проlIозицiй
учасника до
початку
аукцiону (цiна
IIропозицi'I на
переговорах у

юридич11о.і. особи) або
lIРiЗВИЩС, iМ'Я, ПО

батьковi (дjlя фiзичIю.I
()соби)

Цiна

пропозицiй
учасника
пiсля

заLкiнчеIпIя

аукцiОну

§ Iтгформацiя I[ро наявIтiстг,

i i вiдповiднiсть
установлсним
законодавс'п'вом вимот'ам
i

документiв, що
пiдтверджують
вiдповiднiс'гь учаспикiв

разi
застосува1п1я

квалiфiкацiйпим

11ереговорно.і.

стiіттею 1L6 Закону

процедури

Укра.1ни ``Про пубjгjJшi
закупiвлi", 'га

критерiям зI-iдно зi

закуIIiвлi)

наявнiстьівiдсутнiсть
обс'гавин, установле[rих
с'1'аттею 17 цього Закону

комунАлыш

птппри€мство

93 676,80 UAH 3

93 676,80

Вiдновiдас квалiфiкаттiйним

пд]3

UАн 3 пдв

криторiям, встановленим тз
тендернiй документацi.t.

] юл'гАвсько.1 оБлАсно.1
j)/\ди
"ТТОЛТАВА130J[ОКАНАЛ"

Лаі`а оприrтюіlтIення IювiдомлонIIя

07.01.202118:47

ч!lю ЕIамiр ук71асти дот`овiр:

mдс'I'ави для Iтрийняття рiшсння про

Вiдсутнi

неу1{лацення договору про закупiвлю
(у разi якп.[О в результатi 1троведення

ггоргiв 1ю було укладеНО 7_lОГОВiР ПРО
закутгiв7тю):

20 сiчня 2021

Т[ата укла7|ення договору ттро
3tЧГ<^УПjВЛЮ:

КОМУНАЛЫiЕ ПЩПРИСМСТ13О I ЮJТТАВСЬКОТ

НайменуваIIIIя учаспика (ттjтя

юридично.і. особи) або прiзвище, iм'я, ОБЛАСНО.1 РАдИ "ПОЛТАВАВОдоКАПАЛ"
ТЮ баТЬкот}i (дjlЯ фiЗИЧНО.і. ОСОбИ), З

ilким укjтапоIIо договiр про
закутjiвлю:

МiсцсзнаходжешIя учасI1ика, з яким
УКЛадСНО дОГОВiР ПРО ЗаLКУIIiВЛЮ:

36020, Укра.1на, ПОлтавсі,ка обл., мiсто ГТолтtівtі,
ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА буTlи]ток 40-А

Iнформацiя про субпiдрядника (у

вiдсутня

[Э€iЗi 3iuJУЧеШШ дО ВИКОНаННЯ РОбiТ

або надан11я 1IОслуг):

Сума, визначсна в доI`оворi про

93 б76,80 UАП (в тому чисjіi ПдВ 15 6] 2,80 UАН)

JiЁiiiii=-+
._ . : }vыw_\ч~ т. j=. гьг я ::fjгоэі }ь_Шii±Л:±JНР

Р.ii±:ЁdJЭВТ

1 '= 1\ , -`: -,-. =i=і+LCі
_IJЭ=ОБ=р
•-`:Е[ii`--тIiЕ.ію
(}-разi`Ъ.1а]е11С;.
прові`.іс`тп1я

-ъf.тk;-Iliв7тi за рамковиі1и угочами) :

1тро

LЦОШ`ИфiКflТОР доГОВОРУ:

№82-4-к

зв1т
про ре3ультати проведоння пРОцедурИ 3акупiВлj
UА-2 0 21 -01 -0 7-0 0 0 0 9 9-Ь

дата форму13ання 3вj'гу: 20 сiчня 2021

Піъймонува1шя замовника:

Вiдокремлений структурний пiдроздiл "Полтавсы{ий
фаховий коледж Нацiонtіш,ного унiв€>рситету
ХаРЧО]3ИХ 'і'ОХНОЛОГ+й"

Кат®I'Орiя замовника:

Ю.ридична особа, яка 3абе3печус потроби держави
аб`6 територiальноi. громt'iтіи

код зI'iдно з едрпоу заімовника:

З3б91902

Вид предмста закупiвлi:

Послуги

УзаI'аjтыIеIIа на3ва предмета

дК О21:2015: 65110000-7 Т'o3подijl }3оди (пос,луги :з

--§1г\Ёгу.fFiвJтi:

централi3ованого водопостачання)

КОд за Сдиним закупiвеjlьним

дК О21:2015:б5110000-7: l'03подijl води

(`ЛОВНИКОМ:

"iі3Rа предмета

КОдИ Вi/.ЦIОВiдНИХ

КiTtькiсть

мiсце

строк

закуііiвШ

кjlасифiкаторiв

товарiв або

Г Т О С Т EL В Н{ И

ітоставки

обся1`

т`оf$iіiіjiтз або

! тIреіімота закупiвтIi
(з@ паявностi)

виконання

•L,оварJ.в,

мiсце

В И К О Н а Н Е [ 1Tr

робiт чи

виконання

посJIуг

робiт чи
ладашы послут`

робiт чи
нада11ня
послу'`

надання
J|К О21:2()15:

дК О21:2015:

5600 метр

Збооо, Укра.і.на,

до 31,,руд11я

651 j 000() 7 Р()3Iіодiл

65110000~7 .--

куб,чний

ПОJ1ТiШСЫ{а

:2 0 2 1

ВО7_ТИ (П()СJТУГИ 3

Т)О3lТОдiJI ВОдИ

област1''

щэш`ралi3овапого

м.Полтава, вул

13tэ,цопостачання)

ПуI.т.ткjна ,56

УМОВИ О1.17ТаТИ ГIОГОВОРУ (ПОРЯдоК ЗдiйСНеННЯ РОЗРаХУНКiВ) :

РОЗМiР ОТТіТiiіГГи,

(%)

Ц@та о11рилю7|нення оголотпення про

uтров®ііення процедури закупiвлi:
КiлькЁсть учт@сникiв прощедури
закуl.IiвJJi:

о7 сjчня 202120:30

Т1аймснува11ня учасIIикiв
цщощедури закуIIiвлi (дjlя
Юl)ИдИЧНО.1. ОСОбИ) або

цiна

цiIIа

Г[гформацiя про IIаjFвнiст`Iр

гIроlIозицiй

пропозицiй

i вiдттовiдIIiс'[`Е>

біЕ"`F.КОВi (дЛЯ фiЗИЧН()I

учасника до
початку
аукцiону (цiна

учасника
пiсля
закiнтIепня

()соби)

IIропозицi.і. IIa

аукцiОну

установjlеним
законодавс'пзом вимот`ам
докумеIIтiв, що

Етрiзвище, iм'я, по

застосування

IIiдтверджують
вiіщовi,щнit,і'іъ учасникiв
кваjтiфiкацiйним
критерiям згiіllю зi

11ереговорно1

сг|`аттсю 1€; 3акопу

переговорах у
разi

процедури

УКРа.[Пн `'ПРО ПУб7IiЧ]Ii

3акупiвлi)

закупiвjтi", та
наярлjстьівijtсутнjсть
обставиті, усгг`ашовле{гЕ,[ч

с'1'ат'г'сю 17 тщ,ого Закону

комунАльнЕ

88 905,бо UAH з

88 905,бо

Бi7[ттовідаL` квалiфiкацiйним

ШJШI'ИСМСl`ВО

пц13

UАн 3 пдв

критерiям, встановленим в

I юлтАвсько.1 оБлАс1-ю.1

тещіернiй ітокументащ.і..

рАпи

"ПОЛГГАВА]30доКАНАJ-I"

/[iъгЁ i3 0ПРНЛіЮ,tL'gГЧеIТIIЯ IЮВiдОМЛСIШЯ

07.01.202120:30

про намiр укjIасти договiр:
"дс'I`ави для прийняття рiшL`нIIя про

Вiдсутнi

Iюукла]теIтня договору тгро закутIiвjтю

{у разi як1цо в результатi проведення
'горгiв не було укладено договiр про
'`п3акушiвjlю):

J[гl" УКЛаі[ОННЯ дОТ'ОВОРУ Т1:РО

20 сiчня 2021

::iафiупiвJтю:

ТТаймL`нуваішя учасника (дjlя
ЮРНЦИШI0.i ОСОбИ) або ПРiЗВИЩе, iМ'Я,
ш '5аі`ы{Отзi (дjтя фiзично.і. особи), з

КОМУНАЛЫ1Е ШдПРИСМСТ]3О 1ЮЛТАВСЬКО.]
ОБЛАСНО1 РАдИ "ГТОЛТАВАВОjtОКАНАЛ"

5Fким уклапено поговiр про

'`iашутIiвjтю:

Мiсцсзнахогркення учас]1ика, з яким

36020, Укра'і'на, Поjтгг{івt;т,і{iі обjгL, мiі;тtt Полт{івгі

УI{}iёt,Г4(.wЮ /(ОГ'(}ВiР Г1РО ЗаКУттiвJIю:

ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОТ'ЛИКА бут[инок 40-А

Ёнформацiя про субIтiдрядника (у
!j€в3i залучепня до виконаIIня робiт

вiдсутня

`тЁбо нала1птя іIослуг):
\'J:у'гі'ш, і3шл3шqЁ.rtі1Jіа В rіОГОВОРi ПРО

88 905,60 UAH (в тому чис7тi ПдВ 14 81.7,60 UАН)

э,арtупiв7тю:

jтЦагга оприлI{]щIення оголотт1ення з

t+ijц{"остfm" про укjтадону рамкову
угоJlу, за якою уклаIіено гlОт`овiр тIро
гt;аtfф'irпiБл" (у ржi ItровeдеIнія

:зt&куіIiвлi за рамковими у1`одами):

вiдсутня

IдL`Ш.ИфiКаТОР доГОВОРУ:

№84-2-в

\
зв1т
про ре3ут1ьтати проведення процедури 3акупiвлi
UА-2021-02-05-00бЗ47-а

Лот 1 - електрична енергiя для малих непобутових споживачiв (навчальний корпус) 3 урахуванням
послуг на .і"1 передачу та ро3подiл
дата формування 3вiту: 11 лютого 2021

Найменування замовника:

Вiдокремлений структурний пiдроздiл "ПОлтавський
ф?ховий коледж Нацiонального унiверситету
хаЬчових технологiй"

Категорiя замовника:

Юридична особа, яка 3абе3печуе потреби держави
або територiально.і. громади

Код згiдно з едРПОУ замовника:

З3691902

Вид предмета закупiвлi:

товари

Узагальнена назва предмета

код дК О21:2015 -09310000-5 -«Електрична

енергiя» (2 лоти) ЛОт 1 - електрична енергiя для

закупiвлi:

малих непобутових споживачiв (навчальний корпус)
3 урахуванням послуг на .і-1 передачу та ро3подiл Лот
2 - електрична енергiя для потреб населення
(гуртожитку) 3 урахуванням послуг на .Н передачу та

ро3подiл

код за единим закупiвельним

дК О21:2015:09310000-5: Електрична енергiя

СЛОВНИКОМ:

Назва предмета
закупiвлi

КОдИ ВiдПОВiдНИХ

Кiлькiсть

товарiв або
класифiкаторiв
предмета закупiвTli обсяг
виконання
(за наявностi)
робiт чи

liз-::2а1-m::5:

електрична

09310000-5 -

енергiя для малих
непобутових
споживачiв
(навчальний
корпус) 3

Електрична енергiя

строк
поставки
товарiв,

поставки
товарiв або
мiсце

виконання

виконання

робiт чи

робiт чи

надання

125017 кiловат-

З6000, Укра1на,

до 31 грудня

година

Полтавська

2021

надання послуг

лот 1 -

мiсце

'J`j
надання послуг послуг

область,

м.Полтава, вул
Пушкiна ,56

урахуванням
послуг на .і"1

1;":;~Ё;_::у-т:--~~--

Умови оплати договору (порядок здiйснення розрахункiв) :

Тип оплат

ерiol,. (_ll'iв)

т'''' _lнi:

Розмiр оплати,
(о/о)

Поставка товару

пiсляоплата Пiсляоплата

дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупiвлi:

о5 лютого 202115:17

Кiлькiсть учасникiв процедури
закупiвлi:
Ёш

Найменування уЧасникiв
процедури закупiвлi (для
юридично.1 особи) або

прiзвище, iм'я, по

батьковi (для фiзично.I
особи)

цiна

цiна
пропозицiй

Iнформацiя про наявнiсть

учасника до
початку
аукцiону (цiна

учасника
пiсля

установленим
законодавством вимогам

ПРОПОЗИЦiй

пропозицi.I на

закiнчення
аукцiону

переговорах у

i вiдповiднiсть

документiв, що

пiдтверджують
вiдповiднiсть учасникiв

ра3i

квалiфiкацiйним

процедури

Укра.і.ни "Про публiчнi

критерiям згiдно зi

застосування
переговорно.і.

статтею 16 Закону

закупiвлi", та
наявнiсть/вiдсутнiсть

закупiвлi)

обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

товАриство з

-оБмЕжЕною

З74 674,00 UAH

3пдв

З74 б74,00

UАн 3 пдв

в1дпов1дАльн1стю

Вiдповiдае квалiфiкацiйним
критерiям, встановленим в
тендернiй документацi.I,

"полтАвАЕнЕргозБут"

дата оприлюднення повiдомлення

05.02.202115:17

про наLмiр укласти договiр:

Пiдстави для прийняття рiшення про

неукладення договору про закупiвлю

Вiдсутнi

(у разi якщо в результатi проведення
торгiв не було укладено договiр про
закупiвлю):

дата укладення договору про
закупiвлю:

11 лютого 2021

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
Найменування учасника (для
юридично.1 особи) або прiзвище, iм'я, в1дпов1дАльн1стю ''полтАвАЕнЕргозБут"

по батьковi (дjlя фiзично.I особи), з

яким укладено договiр про
закупiвлю:

МiсцезнаLходження учасника, 3 яким
укладено договiр про закупiвлю:

36022, Укра.1на, ПО]1тавська обл., мiсто ПОлтава,

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

вiдсутня

ПОдiльський район ВУЛИЦЯ ПАНЯНКА будинок б5Б

Сума, визначена в договорi про

З74 б74,00 UAH (в тому числi ПдВ 62 445,66 UАН)

закупiвлю:

дата оприлюднення оголошення з

вiдсутня

вiдомостями про укладену рамкову
угоду, за якою укладено договiр про
закупiвлю (у разi проведення
закупiвлi за рамковими угодами) :

Iдентифiкатор договору:

№22310489

•\``

зв1т
про ре3ультати проведення процедури 3акупiвлi
UА-2021-02-05-00бЗ47-а

Лот2-електричнаенергiядляпотребнаселення(гуртожиток)3урахуваннямпослугна.Нпередачу
та ро3подi]I
дата формування 3вiту: 11 лютого 2021

Найменування 3аLмовника:

Вiдокремлений структурний пiдро3дiл "Полтавський
фаховий коледж Нацiонального унiверситету
х'арчових технологiй "

Категорiя замовника:

Юридична особа, яка 3абе3печуе потреби держави
або територiально.I громади
ЗЗб91902

Код згiдно з едРПОУ замовника:

товари

Вид предмета закупiвлi:

код дК О21:2015 -09310000-5 -«Ет1ектрична

Узагальнена назва предмета

енергiя» (2 лоти) Лот 1 - електрична енергiя для

закупiвлi:

ма]1их непобутових споживачiв (навчальний корпус)
3 урахуванням послуг на .і"1 передачу та ро3подiл Лот
2 - електрична енергiя для потреб населення
(гуртожитку) 3 урахуванням послуг на .і-1 передачу та

розподiл
дК О21:2015:09310000-5: Електрична енергiя

Код за единим закупiвельним
словником:
Назва предмета
закупiвлi

Кiлькiсть

Коди вiдповiдних

Мiсце поставки строк
поставки
товарiв або
товарiв,
мiсце

клаLсифiкаторiв

товарiв або

(за наLявностi)

виконання
виконання робiт виконання
робiт чи
робiт чи
чи надання
надання послуг надання
послуг

предмета закупiвлi обсяг

послуг

-,''..-11т»~'.,',.,li.J-`,г+,,,'",,,-,,,,,-.+-'

дК О21 :2015:

лот 2 електрична
енергiя для

09310000-5 -

111111 кiловат-

36000, Укра.і.на,

до З1 грудня

година

ПОлтавська

2021

область,

Електрична енергiя

м.Полтава, вул

потреб населення

Пушкiна ,5б

(ГУРТОЖИТОК) 3

урахуванням
послуг на .1'1

передачу та
Lр9_:`г,9мF+l

Умови оп71ати договору (порядок здiйснення розрахункiв) :

Тип оплат

поIi,1
L

мчмuщ

^_.

-u-~чг

i поставка товару
L_nv ч~-^-~v --~---Y-_--

u~~

"_щ

m~щ

J_~+ .Vч

-+wwм~+^Vm

НоТtТнЕ:ГГF=п~дТLiв

i,,,iЁ

Розмiр оплати,

}календарнi

{ післяопЛаТа ШlСЛЯОТлЛаТiLi0~
„ ~ .мч_~~~~L_~~м~_
:?1,Liu-„,^„--,-„--^l_"--~-~-i==::t+:т-тtL„^-^v~.
^--Y

~---~--J _

_

,

дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупiвлi:

о5 лютого 202117:56

Кiлькiсть учасникiв процедури
закупiвлi:

цiна,
пl5опозицiй
учасника до
початку
аукцiону (цiна
пропозицi.I на

учасникiв
процедури закупiвлi (для
юридично.1 Особи) або

прiзвище, iм'я, по

батьковi (для фiзично.I
особи)

цiна
пропозицiй

Iнформацiя про наявнiсть

учасника
пiсля

установленим
законодавством вимогам

закiнчення
аукцiону

документiв, що
кваLлiфiкацiйним

разi
i{ застосування
переговорно.і.

' крите|'ія згiдно 3i
ритерiям
закону
статтею

публiчнi
закупiвл
наявнiст ь/вiдсутнiсть
обставин установлених
статтею 17 цього Закону

украIни ,

!

F::;:iдвулрi;

j 100 000,00 UAH

зпдвю

ОБМЕЖЕНОЮ

100 000,00

UАн 3 пдв

в1дпов1дАльн1ст

"ПОЛТАВАЕНЕРГО33Бут"

пiдтверджують

вiдповiднiсть учаLсникiв

переговорах у

ТОВАРИСТВО 3

i вiдповiднiсть

вiдповlда, квалiфiкацiйним
встановленим в
тендернiй документацii',

критерiяN

1

дата оприлюднення повiдомлення

05,02.202117:56

про намiр укласти договiр:

Пiдстави для прийняття рiшення про

Вiдсутнi

неукладення договору про закупiвлю
(у разi якщо в результатi проведення

торгiв не було укладено договiр про
закупiвлю):

дата укладення договору про

11 лютого 2021

закупiвлю:

товАриство з оБмЕжЕною
Найменування учасника (для
юридично.1 особи) або прiзвище, iм'я, В1дПОВ1дАЛЬН1СТЮ "ПОЛТАВАЕНЕРГО3БУТ"
ПО баТЬКОВi (дЛЯ фiЗИЧНО.I ОСОбИ), З

яким укладено договiр про
закупiвлю:

Мiсцезнаходження учасника, з яким
укт1адено договiр про заLкупiвлю:

З6022, Укра.1на, ПОлтавська обл., мiсто ПОлтава,

Подiльський район ВУЛИЦЯ ПАНЯНКА будинок 65Б

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

вiдсутня

Сума, визначена в договорi про

100 000,00 UAH (в тому числi ПдВ 1б 666,б6 UАН)

закупiвлю:

/

дата оприлюднення оголошення з

вiдсутня

Iдентифiкатор договору:

№22300489

вiдомостями про уклаLдену рамкову
угоду, за якою ук71адено договiр про
закупiвлю (у разi проведення
закупiвлi за рамковими угодаLми) :

зв1т
про результати проведення процедури 3акупiвлi
UА-2 021 -01 -11 -000011 -Ь

Лот №2 для потреб населення (Гуртожиток)
дсіта формування звiту: 20 сiчня 2021

Найменування замовникан

Вiдокремлений структурний пiдро3г[iтт "Полтавсъкий

фаховий коледж Нацiонального унiверситету
харчових технологiй"

Каі`еі.Орiя замовника:

Юр'идична особа, яка 3абе3печуе потреби держави
або територiалшо.і. громаііи

Коп згiдно з едРПОУ 3аімовника:

33691902

Вид предмста закупiвлi:

ПОСЛУГИ

Уза1-а.7тьнона назва предмета

код за дК О21:2015 -09320000 -8 пара, гаряча вода

закупiвjтi:

та пов'я3ана продукцiя (Теплова енергiя для потреб
потреб б1оджетних установ), (для і-ютреб населенн;[
(Гуртожиток))

КОд за единим закупiве7тьним

словником:

дК О21:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та

пов'я3ана продукцiя

тi(1зва

Коди вiдIювiдних

Кiлькiсг|ъ

Iтрелмета

класифiкаторiв

товар1в або
обсяг

ЗаШ{V7ТiI3Лi

предмета закупiвлi
(за наявностi)

виконання
робiт чи
11адання

Мiсце поставки

строк
поставки
мiсце виконання товарiв'
викона1Iня
робiт чи
т'Оварjв або

надання [юсjтуlі

надання
послуг

послуг

ло №2 для

дК О21 :2015:

населення

09320000-8 -Пара,
гаряча вода та

(Гуртожи'і`ок)

пов'язана продукцiя

пот1,Об

200 гiгакалорiя

-, укра','на,

до 31 т`рудня

ВiдПОВiдНО до

2021

докумеIттацi.I,

УМОВИ ОПЛаТИ 7lОГОВОРУ (ПОРЯдОК ЗдiйСНеННЯ РОЗРаХУНКiВ):

П@т.і оприjтю;щIешIя оголоIпення про
ттрове7тення 11роцедури закупiвлi:

Кijlькjсть учасникiв процедури
3акупiвjтi:

робiт I,и

11 сiчня 202108:З5

F Iаймснува1шя учасникiв

цiна

1троцедури закупiвлi (д7тя

ПРОПОЗИЦiй

1ОЕ)ИдИЧНО.[ ОСОбИ) або

учасника до
uрiзвище, iм'я, по батьковi початку
ауIщiону (цiна
(д,тlя фiЗИЧНО.1. ОСОбИ)
ПРОПО3ИЦi.і. На

цiна

IнформаLцiя про

ПРОПОЗИЦiй

наявнiс'гъ i вiдповiдIтiсть

учасника

установленим
законодавством вимогам

1Iiсля

закiIIчення

ауIщiОну

переговорах у
разi
застосуваLння

переговорно.і.

докумен'іiв,1цо
пiдтверджують
вiдповiднiсть учасникiв
квал[iфiкацiйним
критерiям згiдно зj
ста`г1'ею 1.6 Закону
Укра.1.ни ``mро пубjтi`шi

процедури

закупiвлi`', та
наявнiс'і'ь/вiдсутнiс`п.
обставиIт, установлсних
статтею 1.7 щьот`о Закону

закуIIiвJli)

Т [0JТТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ

528 262,13 UAH

528 262,1З

13iдповiда€ кваттiфjкацiйним'

ком.ут1Аль11Е вироБничЕ
1ПШП-'ИСМСТВО
'j'Н`,ПЛОВОГО

3 l-Jдв

UАп 3 пдв

критерiям, встановлеI.Iим в
тендернiй ітокументацi.і..

і 'осподАрствА

"п()лтАвАтт+т[лоЕнЕр1`о"

Паі'а оIIриjтюднеIIня повiдомлеIIня

11.01.202108:З5

нро Iтамiр укт1асти договiр:

"лс'і`{ішш," приГIняття рiшення про

Вiдсутнi

неукла]lення договору про закупiвлю
(у разi $ш{тцо в результатi IIроведения
TOPJiB НО бУЛО УКЛадеНО дОГОВiР іТРО

закупiвjтю) :

Пата уктга7lеIтня договору про
•-;-упi,вJIю,

20 сiчня 2021

полтАвськЕ оБлАснЕ: комунАлы.ш
юридичIIо.і. особи) або прiзвище, iм'я, вироБничЕ шдприемс'гво 'і`Еплового
Т-Тайменуваш1я учас1Iика (для

1-Ю баТЬКОВi (дЛЯ фiЗИЧНОI ОСОбИ), З

ГОСПОдАРСТВА "ПОЛТАВАТЕТIЛОl+':НШJГО"

fГКИМ УКЛадеНО доГОВiР Т1РО
зёікугНвлю:

Мiсцезнаходження учасника, з яким

З6008, Укра.iна, ПолтавсI,ка обл., місто Пtt7тт€іj3iL

ЧіJКЛадСНО дОГОВiР ПРО 3аКУ1IiВJIЮ:

ВУЛИЦЯ КОМАРОВА будинок 2А

Тнформацiя про субпiдрядника (у

вiдсутня

р@зi 3{ілуттеншя до виконання робiт

або надання послуг):

Сума, виз1Iачена в договорi про
'`закупiвjтю:

`Fj=28 262,13 UAH (в тому чисjтi Пд]3 88 043,69 UАН)

Пата опРилюднення оголошення з

вiдсутня

ЪГдс`lітифiкiітор догоВОРУ:

№5107 „с„

тзiдомостями про укладе11у рамкову
у1`оду, за якою укjlадено договiр про
:3акупiвлю (у разi проведення
закупiвлi за раLмковими угодами):

зв1т
про ре3ультати проведення процедури зат{упiвлj
UА-2021 -01 г11 -000011 -Ь

лот №1 Теплова енергiя для потреб ттотреб бюджетних установ
дата формування звiту: 20 сiчня 2021

Найменування замовника:

Вiдокремлений структурний пiлро3дiл "Поjlтавсы{ий
фахоIiий коjlедж ПацiонаjіыIого унiт3ерситету
хаРчоі3ИХ гі`ехнолОГiй "

Категорiя замовникаі:

ЮРИдИЧна ОСОба, яка 3абС3ттСчус 1то'греби держа13и

або територiалшо'і' громаI.іи

Коіт зі'ijщо 3 СдРПОУ замовника:

З3691902

ЕЗид т1рсі[мста закугIjвлi:

ПОСЛУГИ

Vз{н`аIньIтеm на3ва предме'і.а
закупiвJli,

код 3а дК О21:2015 -0932()000 -8 пара, гаряча вода

та пов'я3ана продукцiя (Тсплова еноргiя для потреб
потроб бюджотних уC`тано13), (Цшт пtjті]сб насеjтt>нн;I
(ГУР'ГОЖИТОК))

}іСОд за единим закупiвельним

словпиком:

дК О21.:2015:09320000-8: Пара, гар;тча вода та

пов'язана продукцiя

Е i :] з в а

КОдИ ВirlіТОВi7lllИХ

Кj7ТЬКiСТЪ

Мiсцо Iюставки

тrрс7тме'га

класифiка'і`орiв
і1редме'і`а закупiвлi

товарiв або
обсяг

товарiв або

:j:-l«{у,тiвJтj

(за наявностi)

виконання
робiт чи

надання
ГГепjтова

J._Т К О 2 1 : 2 0 1 5 :

800 гiгакалорiя

роб€т чи падання ВИК,ОН.1НFТЯ
послуг
робiт чи

напання
посJтvт'

-` укра.1'на'

(,l,с,lJlliя для

09320000т8 -Пара,

Вiд1[ОВiдНО д()

1тот`і)об тто'грс%

т`аряча вода 'і`а

докумснтацii.,

біо,Т};Т=Сl`[JИХ

пов'я3ана продукцiя

УСТiПТОВ

УМ()ВШ ОПJIіl" JlОГОВОРУ (ТТОРЯдоК ЗдiйСНСНПЯ РОЗРаХУНКiВ):

Ц;)тfнjт[рилюіщтсння оі`олопюння про

"рmiедоIшя нроцедури закупiвлi:
Кi"ькЁсть уч@сникiв процеjтури
•-;`lр[упiвJтi,

, tтttс'I`авки

мiсце виконання : т{`jварiв,

11Ослуг
тU>т Noi

> Сі`рок

11 сiчня 202108:З4

до 31 грудття
2021

ШiйменувашIя учасникiв

ц 1на

?zЪВ(ЩСдУРИ 3tlКУIIiВЛi (дЛЯ

проIIозицiй

юриіlичтю.і. особи) або

учас1Iика до

ifрhзвище, iм'я, по батьковi початку
аукцiону (цiна
(`fLЧЯ фi3ИЧНО.l. ОГ,ОбИ)

пропозицi.I на

ц 1на

проIIозицiй
учасника
пiсля
закillчення
аукцiОну

Iнформацiя про
[таявттiс'ть i вiдIIОвiцнiс,т`Fр

установлеIIим
ЗаКОНОдаВСТВОМ

вимогам документiв, що
I[iдтверджують
нiтщовiг[ттЁстг, учасникiв

іIереговорах у

квалiфiкащЁйпим

разi
застосува11ня
11ереговорно.1
I1роцедури
закупiвJli)

критерjям зі'iіlно зi
ста'I"гею 1.б Зако1ту
Уіqэаh.пи "JЩэо пубjFiтшi

закупiвлi'', таL
IіаявШс'гьір,iі[сутнiс`т`I,

Обставин, ус гаIтовтIоt{`их

ста.I"т'ею 17 цього Закощ
1 ЮJ1ТАВСЪКF, ОБЛАСНF,

1 358 0б2,63

1358 062,63

Вijіповiда€ квалiфiкацiйнт"

КtЭТ`ИУТТАЛЬТТF: ВИРОБНИLlЕ

UАн з пдв

UАн 3 пдв

критерiям, встановленим в
тспrтt]іэнiй документацi.і..

UШШ'И€МСТ]3О
'1'I`1Т[JТОВО1``0

|тостіо]lАРСТВА

"полггАвАтL:плоЕнЕРГО"

Цаі`а оі1рилюднеI1ня IювiдомлеIшя

11.01.202108:З4

п]во н@мiр ут{ш}сти договiр:

Ш,цстави тіля прийняття рilттонIIя tтро

Вiдсутнi

mэуч{ладсIIпя договору про закупiвлю
(у разi яктцо в резуш,татj тгроведL`нпя
ТОРГjВ НО бУJJО УКJIадeТЮ дОГОВiР ПРО
заhгуттiвjтю):

jТ{вта укт1аіI`ення договору про

20 сiчня 2021

НiU`+F,ішуmштя учасника (дjтя

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ

тHD батьковi (для фiзично.I особи), з

ГОСПОдАРС'1'ВА "ПОJТ'ГАВАТI.ШЛОГі:НЕРГО"

•`€"{VтJiвJтю:

юридиттноt. особи) або прiзвище, iм'я, вироБничЕ шдприемс'п3о 'г]]пjтового
tп{им укладс1ю договiр IIpo
•±Е!кутIiвJтю:

Мiсш;зIіа:\юj{+і{ення учас11ика, з яким
VкгIадсIто договiр про закуIIiвлю:

З6008, Укра.і.на, Полтавська обл., мiсто Полтавсі,
ВУЛИЦЯ КОМАРОВА буrіи[іок `2Л

Шформацiя про субIIiдрядника (у

вiдсутня

t`j€`а3i залучетшя ііо виIіоIт@пнjт робiт
@бо надан1Iя IюсTIуг):

{Ц,`ума, визначена в договорi про

1358 062,63 UAH (в тому числi Т.ШВ 226 34З,77

г.iа[{утЕЕвJ"(j:

UАтI)

дыта оприлюдпення оголошення з

вiдсутня

іtirгомостями 1тро укладену рамкову
`Jгогlу, за якою укладено договiр про
закут!iRjтю (у разi тIровtэдепня

закупiвjтi за р<"ковими угодами):
!г,п`сFIтифiкатор договору:

№5107 „с„

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

ПОЛТАВСЬКИй КОЛЕдЖ ХАРЧОВИХ

1. Найменування 3амовника:

тЕхнолог1й нАц1онАльного ун1вЕрситЕту
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГ1й

2. КОд 3Гiдно 3 едРПОУ 3амовника:

ЗЗ691902

2t. Вид предмета 3акупiвлi:

товари

^- ГЪ."-k-Гд^i ВТд:~ОВТдТ=

на3ва предмета

4. Коди ВiдповiдниХ
класифiкаторiв

закупiвлi

предмета закупiвлi

З. КОнкретна

(3а наявностi)

6. Мiсце поставки
товарiв або мiсце

5. Кiлькiсть товарiв

7. строк

поставки
або обсяг
товарiв'
виконання робiт чи виконання робiт
виконання
чи
надання
послуг
надання послуг
робiт чи

надання
послуг

111111 кiловат-

електрична

дК О21:2015:

енергiя ЛОт №2

09310000-5 -

Гуртожитки
мiськi 2 клас,бе3

Електрична енергiя

З6000, Укра.1на,

до 31 грудня

Полтавська
область, м.

2020

=:i-_:-_=г--_:-::----_

#Тка]:аа',В5У6Л.

ЧаСОВО.1 3ОНИ

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

1З. Iнформацiя про наявнiсть

10. Найменування учасникiв
процедури 3акупiвлi (для

11. цiна
ПРОПО3ИЦiй

12. цiна
ПРОПО3ИЦiй

вiдповiднiсть установленим

ЮРИдИЧНО.1 ОСОбИ) або ПРi3ВИЩе,

учасника до
початку аукцiону
(цiна пропо3ицi.I
на переговорах у

учасника
пiсля

законодавством вимогам
документiв, що

3акiнчення
аукцiОну

пiдтверджують вiдповiднiсть
учасникiв квалiфiкацiйним
критерiям 3гiдно 3i статтею

iм'я, по батьковi (для фi3ично.I
особи)

ра3i

3астосування

16 Закону Укра.1ни ``Про

переговорно.1
процедури

публiчнi закупiвлi", та

3акупiвлi)

обставин, установлених

наявнiсть/вiдсутнiсть

статтею 17 цього Закону

14. дата оприлюднення yповiдомлення про

14.01.202019:01

намiр укласти договiр:

15. Пiдстави для прийняття рiшення про
неукладення договору про 3акупiвлю (у

вiдсутнi

ра3i якщо в ре3ультатi.проведення торгiв

не було укладено договiр про 3акупiвлю):
16. дата укладення договору про

21 сiчня 2020

3акупiвлю:

17, Найменування учасника (для
юридично.і. особи) або прiзвище, iм'я, по

товАриство з оБмЕжЕною
ВIдПОВIдАJIЬНIСТЮ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"

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

Збо22, Укра.1на, Полтавська обл., мiсто Полтава,

Подiльський район ВУЛИЦЯ ПАНЯНКА будинок
65Б

вiдсутня

залучення до виконання робiт або надання
послуг):

20. Сума, ви3начена в договорi про
закупiвлю:

21. дата оприлюднення оголошення 3
вiдомостями про укладену рамкову угоду,

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

UАн)
вiдсутня

3а якою укладено договiр про 3акупiвлю (у
ра3i проведення закупiвлi 3а рамковими
угодами),
22. Iдентифiкатор договору:

№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:

ПОЛТАВСЬКИй КОЛЕдЖ ХАРЧОВИХ

2. Код згiдно 3 едРПОУ 3амовника:

ЗЗ691902

2]. Вид предмета 3акупiвлi:

товаLри

З. Конкретна
на3ва предмета
3акупiвлi

тЕхнолог1й нАц1онАльного ун1вЕрситЕту
хАIчових тЕхнолог1й

4. КОди ВiдПОвiднИХ

5. Кiлькiсть товарiв

6. Мiсце поставки ! 7. Строк

класифiкаторiв

або обсяг

товарiв або мiсце

поставки

предмета закупiвлi

виконання робiт
чи надання послуг

виконання робiт
чи надання
послуг

товарiв'

(3а наявностi)

виконання
робiт чи

надання
послуг

електрична

дК О21:2015:

5017 кiловат-

енергiя лот №1
0сновний, 2 клас

09310000-5 -

дина

36000, Укра.і.на,
авська

до З1 грудня
2020

сть, м.
ава' вул.

Електрична енергiя

без часово.1 3oни

кiна, 56

(Навчальний
корпус)

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

8. дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупiвлi:

14 сiчня 202018:55

9. Кiлькiсть учасникiв процедури
3акупiвлi:
`i-"{'i==`;`_:``j_:_:г;т;_i_;h;___нт:::'Ё'iY;`;`:il

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

особи)

11. щна

пропозицiй

12. цiна
ПРОПО3ИЦiй

учасника
учасника до
початку аукцiону пiсля
3акiнчення
(ЦiНа ПРОПО3ИЦi.I
на переговорах у аукцiОну
разi

3астосування

переговорно.і'
процедури
3акупiвлi)

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

:: товАриство з

i-```,,„,.-,````„",г~г,------,~,`-,,,,,,-Y---`,,,,J.-__````'^

`: оБмЕжЕною
в1дпов1дАльн1стю

З74 674,00 UAH З74 674,00

UАн з пдв

зпдв

•'полтАвАЕнЕргозБут"
14. дата оприлюднення повiдомлення про

Вiдповiдас
кваLлiфiкаLцiйним

критерiям, встаLновленим в
тендернiй документацi.I.

14.01.202018:59

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):

вiдсутнi

16. дата укладення договору про

21 сiчня 2020

3акупiвлю:

17. Найменування учасника (для
юридично.1 особи) або прi3вище, iм'я, по

товАриство з оБмЕжЕною

в1дпов1дАльн1стю "полтАвАЕнЕргозБут"

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

Збо22, Укра.1на, Полтавська обл., мiсто ПОлтава,

Подiльський район ВУЛИЦЯ ПАНЯНКА будинок
65Б

вiдсутня

залучення до виконання робiт або надання
послуг):

20. Сума, визначена в договорi про
3акупiвлю:

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

UАн)

вiдсутня
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:

№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

полтАвський колЕдж хАрчових

1. Найменування 3амовника:

ТЕХНОЛОГ1й НАЦ1ОНАЛЬНОГО УН1ВЕРСИТЕТУ

хАFчових тЕхнолог1й
2. КОд 3гiднО 3 едРПОУ 3аМОвНИка:

ЗЗ691902

2'. Вид предмета 3акупiвлi:

ПОСЛУГИ

З. Конкретна назва предмета
3акупiвлi

4. коди
вiдповiдних

5. Кiлькiсть

класифiкаторiв

товарiв або
обсяг

предмета

виконання

закупiвлi (3а

робiт чи

надання

наявностi)

6. мiсце
поставки товарiв

7. строк

або мiсце

товарiв,

виконання робiт
чи надання

виконання

послуг

надання

(дКО21:2015-09320000-8-

дК О21:2015:

боо

З6000, Укра.і.на,

пара, гаряча вода та

09320000-8 -

гiгакалорiя

пов'язана

Пара, гаряча вода
та пов'я3ана

Полтавська
область, м.

продукцiя

робiт чи

послуг

послуг

продукцiя)(центратIiзоване
постачання теплово.1 енергi.і.)

поставки

до31
грудня 2020

ПОлтава, вул,

Пушкiна, 5б
(навчальний
корпус'
лабораторiя))

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

змір оплати,
(%)

8. дата оприлюднення оголошення про

о9 сiчня 2020 08:02

проведення процедури закупiвлi:
9. Кiлькiсть учасникiв процедури
3акупiвлi:

1

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

12. цiна
ПРОПО3ИЦiй

учасника
пiсля

закiнчення
аукцiону

1З. Iнформацiя про

1

наявнiсть i вiдповiднiсть

установленим
законодавством вимогам
документiв, що
пiдтверджують вiдповiднiсть !

переГоворах у

учасникiв квалiфiкацiйним

ра3i

критеріям 3гідно зi статтею

l

3астосування

переговорно.1
процедури
3акупiвлi) -,

полтАвськЕ оБлАснЕ

комунАльнЕ вироБничЕ

п1дприемство тЕплового

1055 131,00

UАн з пдв

господАрствА
"полтАвАтЕплоЕнЕрго"

14. дата оприлюднення повiдомлення про

14.01.202012:45

намiр укласти договiр:

15. mдстави для прийняття рiшення про
неукладення договору про 3акупiвлю (у

вiдсутнi

разi якщо в ре3ультатi проведення торгiв

не було укладено договiр про 3акупiвлю):
16. дата укладення договору про

21 сiчня 2020

3акупiвлю:

17, Найменування учасника (для
юридично.і. особи) або прi3вище, iм'я, по

полтАвськЕ оБлАснЕ комунАльнЕ

батьковi (для фi3ично.I особи), з яким

ГОСПОдАРСТВА '.ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО"

вироБничЕ п1дприемство тЕплового

укладено договiр про 3акупiвлю:
18, Мiсце3находження учасника, з яким
укладено договiр про 3акупiвлю:
19. Iнформацiя про субпiдрядника (у ра3i

З6008, Укра.IнаL, Полтавська обл., мiсто Полтава,

Шевченкiвський район ВУЛИЦЯ КОМАРОВА
будинок 2А
вiдсутня

3алучення до виконання робiт або надання
послуг):

20. Сума, визначена в договорi про
закупiвлю:

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

UАн)

вiдсутня
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:

№4844.''с"

зв1т
проре3ультатипроведенняпроцедури3акупiвлi
UА-2020-01-09-000009-с
lJА-4U4u-U1-UJ-vvvvv--

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

полтАвськийколЕджхАрчових
тЕхнолог1йнАц1онАльногоун1вЕрситЕту

1. Найменування 3амовника:

ХАРЧОВИХТЕХНОЛОГ1й
ЗЗ691902

2. КОд 3ГiдНО 3 €дРПОУ 3аМОвНИКа:

посJIуги

2`. Вид предмета 3акупiвлi:

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

5. КiтIькiсть

Г3-Щk;=Щ=Ь~еiif-iа;:~а~mП-Б;ikе-Т-:ТЁ]дК:ЩО:дЁд=иТ
3акупlвJIl

товарiв або
обсяг

\:[лц:[сUиDisi+i.fорiв

виконання

предмета

робiт чи

3акупiвлi (3а

надання

наявностi)

постачання теплово.1 енергi.I)

виконання
робiт чи

надання
послуг
•'_",.-,}-,,-„,,"."'..'.',--.,,,"-ч"

Збооо, Укра.1на,

гiгакалорiя

09320000-8 -

пов'я3ана
продукцiя)(централi3оване

послуг

253.2

дК О21:2015:

пара, гаряча вода та

виконання робiт
чи надання

посJIуг

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

(дКО21:2015-09320000-8-

7. строк
6. мiсце
поставки товарiв поставки
товарiв,
або мiсце

Пара, гаряча вода
та пов'я3ана
продукцiя

Поптавська

до 31 грудня
2020

область, м.
ПОлтава, вул.

Пушкiна, 5б

(г-уртожитоfl+

7Т.Умовиоплатидоговору(поРядокздійСНеННЯРО3РаХУНК1В):

Тип опт1ати

подiя
Пiдписання договору

пiстIяоптIата

09 сiчня 2020 08:02

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)

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

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

1З. Iнформацiя про наявнiсть
i вiдповiднiсть установ]іеним

1 законодавством вимогам

документiв, що
__:_,,:^.t
пiдтвердkують вiдповiдність
учасникiв квалiфiкацiйним
критерiям 3гiдчо 3i статтею

16 3акону Укра1ни `'Про
публiчнi 3акупiвлi", та
наявнiсть/вiдсутнiсть

}ставин, установлених
гаттею 17 цього Закону

_,~______л

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

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

тАвськЕ оБлАснЕ

LvlунАльнЕ вироБничЕ

400 795,00

UАн з пдв

400 795,00

UАн з пдв квалiфiкацiйним

ідприемство тЕплового

критерiям, встановленим
в тендернiй документацi.і..

. осподАрствА
"полтАвАтЕплоЕнЕрго"

14, дата оприлюднення повiдомлення про

Вiдповiдас

14.01.202012:28

намiр укласти договiр:

15. Пiдстави для прийняття рiшення про

вiдсутнi

неукладення договору про закупiвлю (у
ра3i якщо в ре3ультатi проведення торгiв

не було укладено договiр про 3акупiвлю):
16. дата укладення договору про

21 сiчня 2020

3акупiвлю:

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

полтАвськЕ оБлАснЕ комунАльнЕ

вироБничЕ п1дприемство тЕплового
господАрствА ''полтАвАтЕплоЕнЕрго"

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

З6008, Укра.1на, ПОлтавська обл., мiсто ПолтаваL,

19. Iнформацiя про субпiдрядника (у ра3i

вiдсутня

Шевченкiвський район ВУЛИЦЯ КОМАРОВА
будинок 2А

3алучення до виконання робiт або надання
послуг):

20. Сума, ви3начена в договорi про

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

3акупiвлю:

UАн)

21. дата оприлюднення оголошення 3
вiдомостями про укладену рамкову угоду,

вiдсутня

3а якою укладено договiр про 3акупiвлю (у
ра3i проведення закупiвлi 3а рамковими
угодами),
22. Iдентифiкатор договору:

№4844-"'с

