
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі 

ИА-2016-11-30-000448-Ь 
Дата формування звіту: 26.01.2017

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

, „  „ "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ1. Найменування замовника:
ПЕДАГОГІЧНИЙ коледж їм. т. 
Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ"

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02125651

3.
Конкретна
назва
предмета
закупівлі

4. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності)

5. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

6. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг

7. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

природний
газ

ДК 021:2015: 
09123000-7 — 
Природний газ 
ДК 016:2010: 
06.20.1 — Газ 
природний, 
скраплений або в 
газоподібному 
стані

141000 м.куб. 19400, Черкаська 
область, місто 
Корсунь- 
Шевченківський, 
межа балансової 
належності

від 01.01.2017 
до 31.12.2017

&

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення 30.11.2016 15:43 
процедури закупівлі:

9. Кількість учасників процедури закупівлі: 2



10. Найменування 11. Ціна 12. Ціна 13. Інформація про наявність
учасників процедури пропозицій пропозицій і відповідність установленим
закупівлі (для юридичної 
особи) або прізвище, ім'я,

учасника до 
початку

учасника
після

законодавством вимогам 
документів, що

**

Я
по батькові (для фізичної аукціону (ціна закінчення підтверджують відповідність Чі
особи) пропозиції на аукціону учасників кваліфікаційним

переговорах у критеріям згідно зі статтею
разі 16 Закону України “Про
застосування публічні закупівлі", та
переговорної наявність/від сутність
процедури обставин, установлених
закупівлі) статтею 17 цього Закону

Ас Товариство 3 1 150 560 ІІАН 1 150 560 Відповідає
Обмеженою з ПДВ IIАН з кваліфікаційним
Відповідальністю ПДВ критеріям, встановленим 

в тендерній документації. 
Відсутні підстави для шЛ

І!»
відмови, установлені ст. 
17 Закону України "Про 
публічні закупівлі"

ТОВАРИСТВО 3 1 212 600 IIАН 1 170 300 Не розглядався
ОБМЕЖЕНОЮ з ПДВ II АН з
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЧЕРКАСИГАГЗ ЗБУТ"

ПДВ

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір 10.01.2017 18:12
укласти договір:

15. Підстави для прийняття рішення про Відсутні
неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в 
результаті проведення торгів не було укладено
договір про закупівлю):

16. Дата укладення договору про закупівлю: 26.01.2017

17. Найменування учасника (для юридичної особи) Ас Товариство 3 Обмеженою 
або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), Відповідальністю 
з яким укладено договір про закупівлю:

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено 85701, Украйна, ДОНЕЦЬКА 
договір про закупівлю: ОБЛ обл., ВОЛНОВАХА, ВУЛ

ШЕВЦОВОЇ Д. 22А

19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення Відсутня 
до виконання робіт або надання послуг):

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 1 150 560 IIАН з ПДВ



21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями 
про укладену рамкову угоду, за якою укладено 
договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі 
за рамковими угодами):

Відсутня



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі 

ІГА-2017-01-10-000050-С 
Дата формування звіту: 23.01.2017

1. Найменування замовника:

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

КОМУНАЛЬНИМ ВИЩИМ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т. 
Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ"

02123651

3̂. Конкретна 
назва 
предмета 
закупівлі

4. Коди 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності)

5. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

6. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг

7. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

електрична
енергія

>

ДК 021:2015: 
09310000-5 — 
Електрична 
енергія

Код ДК 016:2010 
не указан

252290
кВт-год

19400, Черкаська 
область, м. Корсунь- 
Шевченківський, 
межа балансової 
належності

від 01.01.2017 
до 31.12.2017

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення 10.01.2017 11:43 
процедури закупівлі:

9. Кількість учасників процедури закупівлі: 1



10. Найменування учасників 
процедури закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім'я, по батькові 
(для фізичної особи)

11. Ціна 
пропозицій 
учасника до 
початку 
аукціону (ціна 
пропозиції на 
переговорах у 
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

12. Ціна 
пропозицій 
учасника 
після
закінчення
аукціону

13. Інформація про 
наявність і відповідність 
установленим
законодавством вимогам і 
документів, що 
підтверджують 
відповідність учасників 
кваліфікаційним критеріям 
згідно зі статтею 16 Закону 
України "Про публічні 
закупівлі", та 
наявність/відсутність 
обставин, установлених 
статтею 17 цього Закону

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
^ТОВАРИСТВО 
'ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО*' 
КОРСУНЬ- 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МЕРЕЖ

370 747 ЦАН 
з ПДВ

370 747 
ЦАН з 
ПДВ

Відповідає 
кваліфікаційним 
критеріям, 
встановленим в 
тендерній документації.

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір 10.01.2017 11:46 
укласти договір:

15. Підстави для прийняття рішення про 
неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в 
результаті проведення торгів не було укладено 
договір про закупівлю):

Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

23.01.2017

17. Найменування учасника (для юридичної особи) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), ТОВАРИСТВО 
з яким укладено договір про закупівлю: "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено 19400, Україна, Черкаська 
договір про закупівлю: область обл., місто Корсунь-

Шевченківський, ВУЛИЦЯ 
ЧАПАЄВА, будинок 80

19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення Відсутня 
до виконання робіт або надання послуг):

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 370 747 ЦАН з ПДВ



21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями 
про укладену рамкову угоду, за якою укладено 
договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі 
за рамковими угодами):

Відсутня


