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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України

!

15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Канівськиіі коледж культури і мистецтв Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини - відокремлений структурний
підрозділ університету.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 39088920.
1.3. Місцезнаходження, вул. Федоренка, 28, м. Канів, Черкаська обл., 19000.
2. Джерело фінансування закупівлі, власні кошти, кошти державного бюджету
України.
3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. Код за ДК 016:2010 - 35.11.1 - Енергія
електрична (35.11.10-00.00).
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Лот 1 (навчальні
корпуси) - 50000 кВт/год, Лот 2 (гуртожиток) - 400000 кВт/год, Лот З (електроплити в
гуртожитку) - 90000 кВт/год.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Канівський коледж
культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини - відокремлений структурний підрозділ університету.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, протягом 2015 року.
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про
застосування переговорної процедури закупівлі.
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
№043183, "ВДЗ" №188(10.02.2015) від 10.02.2015 р.
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
№043183/1 від 10.02.2015 р.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель. №052626, "ВДЗ" №193(16.02.2015) від
16.02.2015 р.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.
03.02.2015 р.
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. ПАТ "Черкасиобленерго" Канівський
РЕМ.
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 25204548.
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс, вул. Леніна, 178, м. Канів, Черкаська обл., 19000, тел. (04736) 3-8337, тел./факс (04736) 3-83-37.
7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції. 12.02.2015 р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 23.02.2015 р.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
Лот 1 - 79265,00 грн. з ПДВ
Лот 2 - 123360,00 грн. з ПДВ
Лот З - 2 1 3 3 0 , 0 0 грн. з ПДВ
(цифрами)

Лот 1 - Сімдесят дев'ять тисяч двісті шістдесят п'ять грн. 00 коп. з ПДВ
Лот 2 - Сто двадцять три тисячі триста шістдесят гри. 00 коп. з ПДВ
Лот З - Двадцять одна тисяча триста тридцять гри. 00 коп. з ПДВ.
(словами)
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару), згідно затверджених тарифів.
8. Відміна процедури закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.

Оголошення підписане (посада, ПІБ)
голова ККТ - Тихомир В.П.

