
Вхідний номер № 15042^X362770
Номер бюлетеня: 231(10.04.2015) від 10.04.2015
Номер оголошення № 110666
Код оголошення 07042015/472482698

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 

економічного розвитку 
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

1. Замовник.
1.1. Найменування.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж 
Таврійського державного агротехнологічного університету»

1.2. Код за ЄДРПОУ. 26181890
1.3. Місцезнаходження.

проспект Б. Хмельницького, будинок 44, м. Мелітополь, Запорізька область, 72312.

2. Джерело фінансування закупівлі, кошти державного бюджету

3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. 35.11.1 ДК 016:2010

Енергія електрична (постачання електричної енергії) (35.11.10-00.00).

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
204 000 кВт.год , енергія електрична (постачання електричної енергії).

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
проспект Б. Хмельницького, будинок 44 
проспект Б. Хмельницького, будинок 57 
м. Мелітополь, Запорізька область, 72312

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01.03.2015р.-31.12.2015р.

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування 
переговорної процедури закупівлі.

узр-шк-ісіаіи.аі.иа
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

20.03.2015р. № 216 (20.03.215) номер оголошення: 091361

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

20.03.2015 р. оголошення № 091361/1

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.

25.03.2015 р. № 219(25.03.215) номер оголошення: 095428

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 16.03.2015 р.

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» Мелітопольський міський 
район електричних мереж

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00130926



6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 
телефон, телефакс.

вул. Фрунзе, буд. 15, м. Мелітополь, Запорізька область, 72312.
(0619)'42-20-43, (0619)42-23-65

7. Результат проведення процедури закупівлі.

7.1. Дата акцепту пропозиції. 20.03.2015 р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 02.04.2015 р.

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

124 430,76 грн. ( Сто двадцять чотири тисячі чотириста тпипішть г р и . 76 коп.)
(цифрами та словами)

у  т т. ч. ПДВ -  20 738,46 грн. (Двадцять тисяч сімсот т р и д ц я т ь  в іс ім  г р и . 46 копЛ
(цифрами та словами)

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

8. Відміна процедури закупівлі.-

8.1. Дата прийняття рішення.-



Вхідний номер № 15042\УХ362803
Номер бюлетеня: 231(10.04.2015) від 10.04.2015
Номер оголошення № 110699
Код оголошення 07042015/478221284

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 

економічного розвитку 
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

1. Замовник.
1.1. Найменування.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж 
Таврійського державного агротехнологічного університету»

1.2. Код за ЄДРПОУ. 26181890

1.3. Місцезнаходження.
проспект Б. Хмельницького, будинок 44, м. Мелітополь, Запорізька область, 72312.

2. Джерело фінансування закупівлі, кошти державного бюджету України

3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. 35.30.1 ДК 016:2010

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.12-00.00).

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
412,15 Гкал, пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
проспект Б. Хмельницького, будинок 44 
проспект Б. Хмельницького, будинок 57 
м. Мелітополь, Запорізька область, 72312

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01.01.2015р.-31.12.2015р.

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування 
переговорної процедури закупівлі.

У8р-тк-(с1аіи.а(.иа
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

20.03.2015р. № 216 (20.03.215) номер оголошення: 091281

4.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

20.03.2015 р. оголошення № 091281/1

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.

25.03.2015 р. № 219(25.03.215) номер оголошення оголошення № 095463

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 16.03.2015 р.

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі»

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 05541114



6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 
телефон, телефакс.

вул. Луначарського, буд. 61, м. Мелітополь, Запорізька область, 72312. 
(0619)*44-06-40, (0619) 44-06-41

7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції. 20.03.2015 р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 02.04.2015 р.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

534 350,66 грн. (П’ятсот тридцять чотири тисячі триста п’ятдесят г р н . 66 коп.)
(цифрами та словами)

у т. ч. І ІД В -  89 058,44 грн. (Вісімдесят дев’ять тисяч п’ятдесят вісім грн. 44 коп.)
(цифрами та словами)

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

8. Відміна процедури закупівлі.

8.1. Дата прийняття рішення.
* •

8.2. Підстава.

^  X
Голова комітету з конкурсних торгів 
Завідувач з НВП ( п ід п и с ) м.п.


