
ЗВІТ
про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель

UA-2021-01-15-000888-b

Дата договору/документа: 13 січня 2021 00:00

Номер договору/документа, що
підтверджують придбання товару
(товарів), робіт та послуги (послуг):

37505408

Найменування замовника Новокаховський приладобудівний технікум

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

21295146

Місцезнаходження замовника: 74900, Україна, Херсонська обл., Херсон, Україна,
Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр. Перемоги,
буд.11

Найменування (для юридичної
особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (за наявності) (для фізичної
особи) постачальника товарів,
виконавця робіт чи надавача послуг,
з яким укладено договір про
закупівлю:

ТОВ "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

Ідентифікаційний код юридичної
особи в ЄДР або реєстраційний
номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання
відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової
картки платника податків та
офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів, виконавця
робіт чи надавача послуг:

42117825

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) постачальника
товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг та номер телефону:

Перекопська,178, Херсон, Херсонська область,
73036, Україна
+0552353658

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Електрична енергія



Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів,
робіт чи
послуг

Місце поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Одиниця
виміру

Ціна за
одиницю

Електрична енергія 83200
кВт⋅год

74900, Україна,
Херсонська
область, Нова
Каховка,
проспект
Перемоги ,11

з 01 січня 2021
по 31 грудня
2021

кВт⋅год 2.4 UAH з
ПДВ

Інформація про технічні та якісні
характеристики товарів, робіт чи
послуг:

Відсутня

Ціна договору: 199 680,00 UAH з ПДВ

Строк виконання договору: від 01 січня 2021
до 31 грудня 2021

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 14400 UAH

Місцевий бюджет 185280 UAH

Ідентифікатор договору UA-2021-01-15-000888-b-c1



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-01-20-001305-c
Дата формування звіту: 27 січня 2021

Найменування замовника: Новокаховський приладобудівний технікум

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

21295146

Місцезнаходження замовника: Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр.
Перемоги, буд.11, Херсон, Херсонська область,
74900, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Послуги з постачання пари та гарячої води
(централізоване опалення)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та
пов’язана продукція

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

Послуги з
постачання пари та
гарячої води
(централізоване
опалення)

ДК 021:2015:
09320000-8 — Пара,
гаряча вода та
пов’язана продукція

332 Гкал Проспект
Перемоги,11;
вул.Свєтлова,2,
Нова Каховка,
Херсонська
область, 74900,
Україна

від 01 січня
2021
до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)



Надання
послуг

розрахунки проводяться кожні
десять календарних днів, шляхом
оплати Споживачем рахунків та
актів приймання-передачі
теплової енергії, наданих
Постачальником

Пiсляоплата 10 Календарні 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

20 січня 2021 11:53

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 з
обмеженою
відповідальністю "
Спецтеплопостач"

1 122 037,16 UAH
з ПДВ

1 122 037,16
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

20.01.2021 11:53

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:

27 січня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

1 122 037,16 UAH (в тому числі ПДВ 187 006,19
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Товариство з обмеженою відповідальністю "
Спецтеплопостач"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Дружби, буд.60-А, Нова Каховка, Херсонська
область, 74900, Україна



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

Відсутня

Ідентифікатор договору: 71/1



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-01-21-009035-b
Дата формування звіту: 15 лютого 2021

Найменування замовника: Новокаховський приладобудівний технікум

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

21295146

Місцезнаходження замовника: Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр.
Перемоги, буд.11, Херсон, Херсонська область,
74900, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: Розподіл електричної енергії ( включає в себе
послуги з розподілу електричної енергії та послуги з
компенсації перетікань реактивної електричної
енергії)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:65310000-9: Розподіл електричної
енергії

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

Розподіл електричної
енергії ( включає в
себе послуги з
розподілу електричної
енергії та послуги з
компенсації
перетікань реактивної
електричної енергії)

ДК 021:2015:
65310000-9 —
Розподіл електричної
енергії

83200 кВт⋅год Проспект
Перемоги,11,
Нова Каховка,
Херсонська
область, 74900,
Україна

від 01 січня
2021
до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)



Надання
послуг

Розрахунки проводяться за фактично
надані послуги, а саме протягом 5
робочих днів з дня отримання
Споживачем рахунків від Оператора та
на підставі Актів прийняття-
передавання наданих послуг з 01
числа місяця по останній день місяця
включно.

Пiсляоплата 5 Робочі 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

21 січня 2021 16:17

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

АТ "Херсонобленерго" 116 480,00 UAH з
ПДВ

116 480,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

21.01.2021 16:17

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:

15 лютого 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

116 480,00 UAH (в тому числі ПДВ 19 413,33 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

АТ "Херсонобленерго"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Пестеля,5, Херсон, Херсонська область, 73000,
Україна



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

Відсутня

Ідентифікатор договору: 2178АР



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-12-09-006827-a
Дата формування звіту: 22 грудня 2021

Найменування замовника: НОВОКАХОВСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

21295146

Місцезнаходження замовника: ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 11, Нова Каховка,
Херсонська область, 74900, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Пара, гаряча вода та пов`язана продукція

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та
пов’язана продукція

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

Пара, гаряча вода
та пов`язана
продукція

ДК 021:2015:
09320000-8 — Пара,
гаряча вода та
пов’язана продукція

137 Гкал Проспект
Перемоги,11;
вулиця Свєтлова,
2, Нова Каховка,
Херсонська
область, 74900,
Україна

від 01 грудня
2021
до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)



Надання
послуг

Розрахунки проводяться кожні
десять календарних днів, шляхом
оплати Споживачем рахунків та
Актів приймання-передачі
теплової енергії із зазначеними
обсягами спожитої теплової
енергії, наданих Постачальником.

Пiсляоплата 10 Календарні 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

09 грудня 2021 16:04

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 з
обмеженою
відповідальністю "
Спецтеплопостач"

504 957,34 UAH з
ПДВ

504 957,34
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

09.12.2021 16:04

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:

22 грудня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

504 957,34 UAH (в тому числі ПДВ 84 159,56 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Товариство з обмеженою відповідальністю "
Спецтеплопостач"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Дружби, буд.60-А, Нова Каховка, Херсонська
область, 74900, Україна



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

Відсутня

Ідентифікатор договору: 71/2


