
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі 

иА-2021-11-16-003891-Ь 
електрична енергія 

Дата формування звіту: ЗО грудня 2021

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ "КОРСУНЬ- 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ 
КОЛЕДЖ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в 02125651 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника: вул. Шевченка,38, місто Корсунь-Шевченківський,
Черкаська область, 19400, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: лот 1 - електрична енергія, лот 2 - електрична 
енергія

Код за Єдиним закупівельним ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія
словником:

Назва
номенклатурної
позиції
предмета
закупівлі

Код ЗГ ІД Н О  3  
Єдиним 
закупівельним 
словником, що 
найбільше 
відповідає назві 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки товарів 
або місце виконання 
робіт чи надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

і
електрична
енергія

ДК 021:2015: 
09310000-5 -  
Електрична 
енергія

104000
кВт*год

межа балансової 
належності 
електроустановок 
замовника (навчальні 
корпуси), м. Корсунь- 
Шевченківський, 
Черкаська область, 19400, 
Україна

до 31 грудня 
2022

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:



Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Оплата рахунка Постачальника за 
Договором має бути здійснена 
Споживачем у строк не більше ніж 5 
робочих днів з моменту отримання 
рахунку та акту приймання-передачі 
електричної енергії Споживачем, що 
надсилаються Споживачу після 
завершення розрахункового періоду; інша 
інформація щодо закупівлі: категорія 
замовника - підприємства, установи, 
організації, зазначені у пункті 3 частини 
першої статті 2 Закону України «Про 
публічні закупівлі»; мова (мови), якою 
(якими) повинні готуватися тендерні 
пропозиції - українська мова; назва 
товарів кожної номенклатурної позиції 
предмета закупівлі, та код товару, 
визначеного згідно з Єдиним 
закупівельним словником, що найбільше 
відповідає назві номенклатурної позиції 
предмета закупівлі: лоти 1-2 - електрична 
енергія - код (ДК 021:2015) - 09310000-5 
— електрична енергія; застосовані 
критерії оцінки - ціна (питома вага 
критерію -100%);

Післяоплата 5 Робочі 100

Дата оприлюднення оголошення про 16 листопада 2021 19:02 
проведення процедури закупівлі:

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування Ціна Ціна Інформація про наявність
учасників процедури пропозицій пропозицій і відповідність
закупівлі (для учасника до учасника установленим
юридичної особи) або початку після законодавством вимогам
прізвище, ім'я, по аукціону (ціна закінчення документів, що
батькові (для фізичної пропозиції на аукціону підтверджують г
особи) переговорах у 

разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

відповідність учасників 
кваліфікаційним 
критеріям згідно зі 
статтею 16 Закону 
України "Про публічні 
закупівлі", та 
наявність/відсутність 
обставин, установлених 
статтею 17 цього Закону



ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ"

468 000,00 UAH 
з ПДВ

468 000,00 
UAH з ПДВ

Не надав забезпечення 
тендерної пропозиці 
Учасник не надав 
забезпечення тендерної 
пропозиції, забезпечення 
вимагалося Замовником

ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГАЗ.УА"

468 000,00 UAH 
з ПДВ

468 000,00 
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним 
критеріям, встановленим в 
тендерній документації. 
Відсутні підстави для 
відмови, установлені ст. 17 
Закону України "Про 
публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення 09.12.2021 13:43 
про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про Відсутні
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Дата укладення договору про 29 грудня 2021
закупівлю:

Сума, визначена в договорі про 468 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 78 000,00 UAH)
закупівлю:

Найменування учасника, з яким ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
укладено договір про закупівлю: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗ.УА"

Місцезнаходження учасника, з яким ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8 А, м. 
укладено договір про закупівлю: Київ, 04080, Україна

Інформація про субпідрядника (у не передбачено
разі залучення до виконання робіт 
або надання послуг):

Ідентифікатор договору: Б/Н

Застосовані критерії оцінки: Ціна -100%



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі 

иА-2021-10-27-005030-с 
Дата формування звіту: 05 листопада 2021

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ "КОРСУНЬ- 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ 
КОЛЕДЖ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в 02125651 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Назва предмета закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним  
словником:

вул. Шевченка,38, місто Корсунь-Шевченківський, 
Черкаська область, 19400, Україна

Товари

Природний газ

ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо

Назва
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі

Код З Г ІД Н О  3  
Єдиним 
закупівельним  
словником, що 
найбільше 
відповідає назві 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Природний газ ДК 021:2015: 
09123000-7 -  
Природний газ

172 тис м.куб у внутрішній точці 
виходу 3
газотранспортної 
системи, у 
загальному потоці 
природний газ, 
Черкаська область, 
19400, Україна

ДО'31 г р у д н я  1 
2 0 2 2

!

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, Тип днів Розмір
(днів) оплати,

(%)



Інша
подія

Оплата за природний газ за відповідний 
розрахунковий період (місяць) 
здійснюється Споживачем виключно 
грошовими коштами в наступному 
порядку: 70% вартості фактично 
переданого відповідно до акту 
приймання-передачі природного газу - 
до останнього числа місяця, наступного 
за місяцем, в якому було здійснено 
постачання газу. Остаточний 
розрахунок за фактично переданий 
відповідно до акту приймання-передачі 
природний газ здійснюється 
Споживачем до 15 числа (включно) 
місяця, наступного за місяцем, в якому 
Споживач повинен був сплатити 70 % 
грошових коштів за відповідний 
розрахунковий період. У разі відсутності 
акту приймання-передачі, фактична 
вартість використаного Споживачем 
газу розраховується відповідно до умов 
підпункту 3.5.4 пункту 3.5 Договору.

Післяоплата 15 Календарні 100

Дата оприлюднення оголошення про 27 жовтня 2021 16:43 
проведення процедури закупівлі:

Кількість учасників закупівлі: 1

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

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

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і 
відповідність 
установленим 
законодавством вимогам 
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

ТОВАРИСТВО 3 2 847 288,00 UAH 2 847 288,00 Відповідає кваліфікаційним
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ 
ТРЕЙДИНГ"

з ПДВ UAH з ПДВ критеріям, встановленим в 
тендерній документації.

Дата оприлюднення повідомлення 
про намір укласти договір:

27.10.2021 16:43



Підстави для прийняття рішення про 
неукладення договору про 
закупівлю, у разі якщо в результаті 
проведення конкурентної процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі не 
було укладено договір про 
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про 
закупівлю:

04 листопада 2021

Сума, визначена в договорі про 
закупівлю:

2 847 288,00 UAH (в тому числі ПДВ 474 548,00 
UAH)

Найменування учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"

Місцезнаходження учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю:

ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1, місто Київ, 
Київська область, 04116, Україна

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

Відсутня

Ідентифікатор договору: 22-Ю51/21-БО-Т

1



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі 

ІМ-2021 -12-22-006781-с 
Дата формування звіту: ЗО грудня 2021

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ "КОРСУНЬ- 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ 
КОЛЕДЖ 1М.Т.Г.ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в 02125651 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Назва предмета закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним 
словником:

вул. Шевченка,38, місто Корсунь-Шевченківський, 
Черкаська область, 19400, Україна

Товари

Електрична енергія

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

Назва
номенклатурної
позиції
предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції
предмета
закупівлі

Кількість
товарів
або обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки товарів 
або місце виконання 
робіт чи надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Електрична
енергія

ДК 021:2015: 
09310000-5- 
Електрична 
енергія

140000
кВт*год

межа балансової належності 
електроустановок замовника 
(гуртожитки), м.Корсунь- 
Шевченківський, Черкаська 
область, 19400, Україна

ДО 3 1
грудня 2022

Ч

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, Тип Розмір
(днів) днів оплати,

(%)



Поставка Оплата рахунка Постачальника за Післяоплата 5 Робочі 100
товару Договором має бути здійснена 

Споживачем у строк не більше ніж 5 
робочих днів з моменту отримання
рахунку та акту приймання-передачі
електричної енергії Споживачем, що 
надсилаються Споживачу після 
завершення розрахункового періоду.

Дата оприлюднення оголошення про 22 грудня 2021 12:27 
проведення процедури закупівлі:

Кількість учасників закупівлі: 1

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

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

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність 
і відповідність 
установленим 
законодавством вимогам 
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

ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ"

235 200,00 UАН 
з ПДВ

235 200,00 
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним 
критеріям, встановленим в 
тендерній документації.

Дата оприлюднення повідомлення 22.12.2021 12:27 
про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про Відсутні
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Дата укладення договору про ЗО грудня 2021
закупівлю:

Сума, визначена в договорі про 
закупівлю:

235 200,00 UAH (в тому числі ПДВ 39 200,00 UAH)



Найменування учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ"

Місцезнаходження учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю:

вул.Благовісна, буд.166, м.Черкаси, Черкаська 
область, 18002, Україна

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

Відсутня

Ідентифікатор договору: 71121000182


