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09.03.2016 Веб-портал з питань державних закупівель

09.03.2016 11:32

Л , м и  з а к у п і в л і

ОФІЦІЙНИЙ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ

УКР І РУС І ЕЫС

Головна » Перелік закупівель замовника » Докладно про документ

Вітаю,
ІТ1Є£ІСОІ_ІЄП£ІЄГ

« ВИЙТИ з системи

Замовник
» дані користувача

« Назад

Головна

Про веб -пор тал

А д м ін іс тр а то р  веб - 
порталу

П ош ук

П ош ук  та в ід с теж ен н я  
за куп ів ел ь

Н о р м а ти вн о -п р аво в і
п ол ож енн я

Ін с тр укц ії

З ап и тан н я -в ідпов ід і

Н овини

Ін те гр ац ія  з ЄС у сф е р і 
д е р ж а в н и х  за к у п ів ел ь

А рх ів  V '

Контакти

Форми документів згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1106 від 15.09.2014 

Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі

» Експорт в КТР

Вхідний №:

Тип оголошення:

Номер бюлетеня:
Номер оголошення у бюлетені:

Код оголошення (www.tender.me.gov.ua): 

Галузь:

Черговість подачі документу

Потребує перевірки оператором прийому (на платній основі):

Замовник торгів:

Процедура закупівлі:

Джерело фінансування:

Інформація про предмет закупівлі

1603ШХ309168
Інформація про результати проведення 
переговорної процедури закупівлі

45(09.03.2016) від 09.03.2016
069109

04032016/546671448
ТРП

Черговий
(=*бі=

Черкаський медичний коледж, 02011686, 
вул.Хрещатик, 215, м.Черкаси, 18000
Переговорна процедура закупівлі 

кошти місцевих бюджетів

1/4

http://www.tender.me.gov.ua
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Корисна інформація v

Кабінет замовника 

Плани закупівель

Звіти про укладення 
договорів та зміни 
істотних умов договору

Звіт за результатами 
здійснення закупівель

Граф ік прийому до ВДЗ 

Граф ік прийому до А РР

09.03.2016

Галузь:

ТРП:
Код предмету закупівлі:
Предмет з класифікатору
Єдиний закупівельний словник (ЄЗС):
Код предмету закупівлі, згідно ЄЗС:

Найменування предмету закупівлі, згідно ЄЗС:

Предмет:

Кількість лотів:
Лоти оголошення:

Кількість:

Місце поставки:

Термін поставки:
Інформація по лотах:

№ Опис лота Кількість Місце Термін поставки

1

2

Інформування про процедуру закупівлі
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу:

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію:

Веб-портал з питань державних закупівель

Товари, роботи, послуги

Товар
35.11.1
Енергія електрична
Єдиний закупівельний словник (ДК 021:2015)

09310000-5
Електрична енергія
постачання електроенергії на комунально- 
побутові потреби підприємств та організацій, 
лот 1 - 276 000 кВт/год, лот 2 - 23 585 кВт/ 
год
2 

1,2
лот 1 - 276 000 кВт/год, лот 2 - 23 585 кВт/ 
год
Лот 1‘ - за адресами замовника в м. Черкаси 
Лот 2 - Черкаська обл., Звенигородський р-н., 
м. Ватутіне, просп. Дружби, 9
Протягом 2016 року

www.tender.me.gov.ua

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня:

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня:

№050166, "ВДЗ" №35(22.02.2016) від 
22.02.2016р.
(відсутнє)
№055865, "ВДЗ" №39(26.02.2016) від 
26.02.2016р.

Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування 
переговорної процедури закупівлі:

050166/1 від 22.02.2016р.

Дата відправлення запрошення до участі: 17.02.2016.

ВІСНИК
ДЕРЖАВНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ

http://www.tender.me.gov.ua
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09.03.2016 Веб-портап з питань державних закупівель

Результат процедури закупівлі: Відмінені частково (за лотом)

Інформація про переможців переговорної процедури закупівлі

Повна назва

Публічне акціонерне товариство 
"Черкасиобленерго" структурний підрозділ 
Черкаський міський РЕМ

Публічне акціонерне товариство 
"Черкасиобленерго" структурний підрозділ 
Звенигородський РЕМ

Код М ісцезнаходження (для ю ридичної Телефон 
ЄДРПОУ особи) або місце проживання (для

ф ізичної особи)

22800735 Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, 0472 39-
285, 18002 53-60

22800735 Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, 0472 39-
285, 18002 53-60

Завершені з визначенням переможця
Дата акцепту:

Лоти Дата Переможець
акцепту

1 23.02.2016 Публічне акціонерне товариство
"Черкасиобленерго" структурний підрозділ 
Черкаський міський РЕМ

23.02.2016

Вартість Дата Додаткова
договору договору інформація

357 545,96 03.03.2016 
грн.(з ПДВ)

Відмінені

Лоти Дата 
рішення

Текст причини Додаткова
інформація

04.03.2016 непідписання учасником договору про закупівлю у строк, установлений 
замовником під час проведення переговорів з учасником (учасниками) 
переговорної процедури закупівлі

Додаткова інформація:
Оголошення підписане (посада, ПІБ):
Оголошення підписане (посада, ПІБ):

ПІБ, посада та контактні телефони особи, що подала 
оголошення:
Інформація для оператора прийому:

Прийом з Інтернету

Голова комітету Л.А.Базунова:
Голова комітету Л.А.Базунова

Чубенко Валентина Анатоліївна. Секретар 
комітету, (0472) 35-52-09
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09.03.2016 Веб-портал з питань державних закупівель

Стан прийому:
Дата постановки в чергу:

Прийняте

Дата обробки: 
Дата прийому: 
Пояснення:

04.03.2016 15:12
04.03.2016 15:12
04.03.2016 15:12

Хто прийняв: tender.me.gov.ua

Історія оголошення
Спосіб прийому:
Черговість подачі документу: 

Номер бюлетеня:

Хто прийняв:

Дата прийому:

З Інтернету 

Черговий 

49(14.03.2016) 

tender.me.gov.ua 

04.03.2016 15:12

Набрав:
Дата набору: 04.03.2016 15:06

Редагував:

Підстава для редагування:
Дата редагування:

» Експорт в Ш Т

Головна » Перелік закупівель замовника » Докладно про документ « Назад

Контакти: Державне підприємство "Зовнішторгвидав України", 01601, м. Київ, вул. Воровського 22, тел. (044) 281-42-87, VDZ@tender.me.gov.ua

Л ІЛ

mailto:VDZ@tender.me.gov.ua
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09.03.2016 Веб-портал з питань державних закупівель

09.03.2016 10:56

Д е р ж а в н і  з а к у п і в л і

ОФІЦІЙНИЙ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ВЄБ-ПОРТАД

УКР І РУС І ЕМЄ

Головна » Перелік закупівель замовника » Докладно про документ

Вітаю,
те<1соІ_Іеп£Іег

« вийти з системи

Замовник
» дані користувача

« Назад

Головна

П ро веб -портал

А д м ін іс тр а то р  веб- 
порталу

П ош ук

П ош ук  та в ід с теж ен н я  
за куп ів ел ь

Н ор м а ти вн о -п р авов і
п ол ож енн я

Ін с тр укц ії

З апи тан н я -в ідпо в ід і

Н овини

Ін те гр ац ія  з ЄС у сф ер і
д е р ж а в н и х  за куп ів ел ь

А рх ів  V

Контакти

Форми документів згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1106 від 15.09.2014 

Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі

і » Експорт в ЯТР

Вхідний №:

Тип оголошення:

Номер бюлетеня:
Номер оголошення у бюлетені:
Код оголошення (www.tender.me.gov.ua): 

Галузь:

Черговість подачі документу

Потребує перевірки оператором прийому (на платній основі):

Замовник торгів:

Процедура закупівлі:

Джерело фінансування:

Інформація про предмет закупівлі

16031\/\/Х309161
Інформація про результати проведення 
переговорної процедури закупівлі

45(09.03.2016) від 09.03.2016
069102
04032016/542891209

ТРП

Черговий

Черкаський медичний коледж, 02011686, 
вул.Хрещатик, 215, м.Черкаси, 18000
Переговорна процедура закупівлі 

кошти місцевих бюджетів

1/4

http://www.tender.me.gov.ua


09.03.2016 Веб-портал з питань державних закупівель

Корисна інф ормац ія V-

Кабінет замовника

Плани закупівель

Звіти про укладення 
договорів та зміни 
істотних умов договору

Звіт за результатами 
здійснення закупівель

Графік прийому до ВДЗ

Граф ік прийому до А РР

^  В ІШ І  
т ш  ДЕРЖАВНИХ 

ЗАКУПІВЕЛЬ

- ’У  Ш Ш Ї ш Ш Ш

Галузь:

ТРП:
Код предмету закупівлі:

Предмет з класифікатору

Єдиний закупівельний словник (ЄЗС):

Код предмету закупівлі, згідно ЄЗС: 
Найменування предмету закупівлі, згідно ЄЗС:

Предмет:

Кількість лотів:

Лоти оголошення:

Кількість:

Місце поставки:

Термін поставки:
Інформація по лотах:

№ Опис лота Кількість Місце Термін поставки

1

2

З

Інформування про процедуру закупівлі
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу:

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію:

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня:

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня:

Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування 
переговорної процедури закупівлі:

Товари, роботи, послуги

Послуга
35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води
Єдиний закупівельний словник (ДК 021:2015) 
09323000-9

Централізоване опалення
постачання теплової енергії, лот 1 - 210,98
Гкал, лот 2 - 407,80 Гкал, лот 3 - 165 Гкал
З

1,2,3
лот 1 - 210,98 Гкал, лот 2 - 407,80 Гкал, лот З 
- 165 Гкал

Лот 1-м.  Черкаси, вул. Я.Галана, 13, лот 2-м.  
Черкаси, вул. Хрещатик, 52, лот 3 - Черкаська 
обл., Звенигородський р-н., м. Ватутіне, просп. 
Дружби, 9, 20250
Протягом 2016 року

www.tender.me.gov.ua

№050137, "ВДЗ" №35(22.02.2016) від 
22.02.2016р.

(відсутнє)
№055785, "ВДЗ" №39(26.02.2016) від 
26.02.2016р.

050137/1 від 22.02.2016р.

https ://tender. m e.gov. ua/EDZF rontOffi ce/m enu/uk/m anage_purchase_i і st/

http://www.tender.me.gov.ua
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09.03.2016 Веб-портал з питань державних закупівель 

Дата відправлення запрошення до участі: 17.02.2016.

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця

Інформація про переможців переговорної процедури закупівлі

Повна назва Код М ісцезнаходження (для ю ридичної Телефон 
ЄДРПОУ особи) або місце проживання (для

ф ізично ї особи)

Комунальне підприємство теплових мереж 02082522 вул. Осгафія Дашковича, 62, Черкаська
"Черкаситеплокомуненерго" Черкаської 
міської ради

Ватутінське Комунальне підприємство 
теплових мереж

Завершені з визначенням переможця
Дата акцепту:

обл., м. Черкаси, 18002

14199608 вул. Франка, 10, Черкаська обл.,

0472 54- 
06-92

04740 6-

Лоти Дата 
акцепту

Переможець

23.02.2016 Комунальне підприємство теплових мереж 
"Черкаситеплокомуненерго" Черкаської міської 
ради

23.02.2016 Комунальне підприємство теплових мереж 
"Черкаситеплокомуненерго" Черкаської міської 
ради

23.02.2016 Ватутінське Комунальне підприємство теплових 
мереж

Звенигородський р-н., м. Ватутіне, 20250 13-70

23.02.2016

Вартість Дата Додаткова 
договору договору інформація

260 199,10 03.03.2016 
грн.(з ПДВ)

257 261,45 03.03.2016 
грн.(з ПДВ)

256 176,36 03.03.2016 
грн.(з ПДВ)

Додаткова інформація:

Оголошення підписане (посада, ПІБ): Голова комітету Л .А.Базунова:
Оголошення підписане (посада, ПІБ): Голова комітету Л.А.Базунова

ПІБ, посада та контактні телефони особи, що подала Чубенко Валентина Анатоліївна. Секретар
оголошення: комітету, (0472) 35-52-09
Інформація для оператора прийому:

Прийом з Інтернету
Стан прийому: Прийняте



09.03.2016 Веб-портал з питань державних закупівель

Дата постановки в чергу: 
Дата обробки:
Дата прийому:
Пояснення:
Хто прийняв:

Історія оголошення
Спосіб прийому:

Черговість подачі документу: 

Номер бюлетеня:

Хто прийняв:
Дата прийому:

Набрав:

Дата набору:
Редагував:
Підстава для редагування: 
Дата редагування:

» Експорт в ШГР

04.03.2016 15:05

04.03.2016 15:05
04.03.2016 15:05

tender.me.gov.ua

З Інтернету 

Черговий 

49(14.03.2016) 

tender.me.gov.ua

04.03.2016 15:05

04.03.2016 15:01

Головна » Перелік закупівель замовника » Докладно про документ

Контакти: Державне підприємство "Зовнішторгвидав України", 01601, м. Київ, вул. Воровського 22, тел. (044) 281-42-87,

« Назад

VDZ@tender.me.gov.ua

,л

£

mailto:VDZ@tender.me.gov.ua


14.03.2016 Веб-портал з питань державних закупівель

14.03'.201б 18:07

Щ ш р м ш т т
ОФІЦІЙНИЙ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ВЄБ-ПОРТАЛ

і;

УКР І РУС ! Е1М6

Головна » Перелік закупівель замовника » Докладно про документ

Вітаю,
те сісо І_ Іе п сІе г

« ВИЙТИ з системи

Замовник
» дані користувача

« Назад

Головна

Про веб-портал

Адм ін істратор веб- 
порталу

Пошук

Пошук та в ід стеж ення
закуп івель

Нормативно-правов і
положення

Інструкц ії

Запитання-в ідповід і

Новини

Інтеграц ія з ЄС у сф ер і 
держ авних  закуп івель

Архів №

Контакти

Форми документів згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1106 від 15.09.2014 

Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі

» Експорт в Ш Т

Вхідний №:

Тип оголошення:

Номер бюлетеня:
Номер оголошення у бюлетені:

Код оголошення (www.tender.me.gov.ua): 

Галузь:

16032\Л/Х316440
Інформація про результати проведення 
переговорної процедури закупівлі

47(11.03.2016) від 11.03.2016
071779
10032016/468366890

ПАЛ

Черговість подачі документу Черговий

Потребує перевірки оператором прийому (на платній основі): И

Замовник торгів:
Черкаський медичний коледж, 02011686, 
вул.Хрещатик, 215, м.Черкаси, 18000

Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі

Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів

Інформація про предмет закупівлі

КНг>о-//+опНсг гг»/=і п г л /  і ю/РП7РгппІҐМЇіг«а/гп<=»пм/і ік/тяпяпй Іі^і/

http://www.tender.me.gov.ua


Корисна  ін ф ор м ац ія  V

Кабінет замовника 

Плани закупівель

Звіти про укладення 
договорів та зміни 
істотних умов договору

Звіт за результатами
здійснення закупівель

Графік прийом у  до  ВДЗ 

Графік прийом у  до  А Р Р

14.03.2016 Веб-портал з питань державних закупівель

Галузь: Енергетика, паливо, хімія
ТРП: Товар
Код предмету закупівлі: 06.20.1

Предмет з класифікатору Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані

Єдиний закупівельний словник (ЄЗС): Єдиний закупівельний словник (ДК 021:2015)
Код предмету закупівлі, згідно ЄЗС: 09123000-7
Найменування предмету закупівлі, згідно ЄЗС: Природний газ
Предмет: природний газ
Кількість: 41000 мЗ
Місце поставки: за адресою замовника
Термін поставки: Протягом 2016 року

Інформування про процедуру закупівлі
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua
Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію:

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №044906, "ВДЗ" №32(17.02.2016) від 
17.02.2016р.

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє)

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: №051055, "ВДЗ" №36(23.02.2016) від 
23.02.2016р.

Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування 
переговорної процедури закупівлі: 044906/1 від 17.02.2016р.

Дата відправлення запрошення до участі: 11.02.2016.

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця

Інформація про переможців переговорної процедури закупівлі

Повна назва Код М ісцезнаходження (для ю ридичної особи) Телефон
ЄДРПОУ або місце проживання (для ф ізично ї

особи) *

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 39672471 вул. Громова, 142, м. Черкаси, Черкаська обл., (0472) 32-
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИГАЗ 18000 79-00
ЗБУТ»

ВІСНИК 
ДЕРЖАВНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ"

https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/manaae purchase list/

http://www.tender.me.gov.ua
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/manaae
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Завершені з визначенням переможця
Дата акцепту:

Веб-портал з питань державних закупівель

Дата
акцепту

Переможець

18.02.2016

Вартість
договору

Дата
договору

Додаткова
інформація

18.02.2016 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 336 331,20 грн. 09.03.2016 
«ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» (з ПДВ)

Додаткова інформація:

Оголошення підписане (посада, ПІБ): 
Оголошення підписане (посада, ПІБ):

Голова комітету Л.А.Базунова: 

Голова комітету Л.А.Базунова

ПІБ, посада та контактні телефони особи, що подала 
оголошення:

Інформація для оператора прийому:

Чубенко Валентина Анатоліївна. Секретар 
комітету, (0472) 35-52-09

Прийом з Інтернету
Стан прийому:
Дата постановки в чергу: 

Дата обробки:
Дата прийому: 
Пояснення:
Хто прийняв:

Прийняте
10.03.2016 13:04
10.03.2016 13:04
10.03.2016 13:04

tender.me.gov.ua

Історія оголошення
Спосіб прийому: 3 Інтернету

Черговість подачі документу: Черговий

Номер бюлетеня: 51(16.03.2016)

Хто прийняв: tender.me.gov.ua

Дата прийому: 10.03.2016 13:04

Набрав:

Дата набору: 10.03.2016 12:58

Редагував: І
Підстава для редагування:

Дата редагування:
-----—-- ----— ----- ---
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» Експорт в ЯТР

Веб-портал з питань державних закупівель

Головна » Перелік закупівель замовника » Докладно про документ « Назад

Контакти: Державне підприємство "Зовнішторгвидав України", 01601, м. Київ, вуя. Воровського 22, тел. (044) 281-42-87, VDZ@tender.me.gov.ua

4/4

mailto:VDZ@tender.me.gov.ua

