ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№1 від М Ь, ' Ш Я
2016 р.

і
$
I

1. Замовник.
1.1. Найменування. Лохвицькщ технологічний технікум Полтавської
державної аграрної академії.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 00389179
§
1.3. Місцезнаходження, вул.. Матросова 39, м. Червонозаводське,
Лохвицький р-н., Полтавська обл.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з
учасниками (прізвище, ім ’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та
телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна
адреса). Старший майстер енергогосподарства, голова тендерного комітету
Батрак Микола Григорович, вул. Матросова, 39, м. Червонозаводське,
Лохвицький р-н., Полтавська обл., телефон 0668730305.
І
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Товар - газ природній, скраплений або в газоподібному
стані.
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг - 56790
куб м.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг її Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Червонозаводське, вул. Радянська, 6,
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Січень:
грудень 2016 р.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
і
3.1. Адрес веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася
інформація
про
застосування
переговорної
процедури
закупівлі.
www.tender.me.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель. 25.12.2015 р. №256940 «ВДЗ» №408
§
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель. 25.12.2015 р. №256940 «ВДЗ» №408
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції" за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 04.01.2016р.
№000941 «ВДЗ» №1.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведегікя
переговорної
процедури
закупівлі,
розміщеної
на
веб-портілі
Уповноваженого органу з питань закупівель. 27.01.2016 р. №020110 «ВДЗ»
№17

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.
18.12.2015 р.
І
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 28.12.2015 р | о
9-00 м. Червонозаводське, вул.. Матросова, 39, кабінет старшого майстрй з
енергогосподарства.

І
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану
вартість): 500000,00 грн (п’ятсот тцсяч грн.. 00 коп.)
ij
f
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові - Товариство з обмеженою
відповідальністю «Полтавагаз збут»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстрацщний номер облікової картки платника
податків - 39813404
і
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс- м. Полтава, вул. В.Козака, б |д .
2а, тел. (0532)50-08-26

І

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю - 20.01.2016 р., 500000,00 грн.
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури
закупівлі. —
І
І

10. Зведена інформація замоврика про наявність та відповідність
установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті Д6
Закону України "Про здійснення державних закупівель" - Товариствсї з
обмеженою відповідальністю «Полтавагаз збут» відповідає кваліфікаційним
критеріям, документи в наявності та відповідають встановленим
законодавством вимогам.
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Голова комітету з конкурсних т о р ц в ^ ^
Заступник голови з конкурсних т о щ р ^
Секретар комітету з конкурсних
[/Ш
Cf ]
Член комітету з конкурсних ТОрШІ \ ДОК’
Член комітету з конкурсних т о р С

і

р
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'*и Чтатрак М.Г.
, Панченко О.В.
^ Сліпченко Т В
,
*
Величко Н.В.
н к о
О. В
І

ЗШ Т

про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№3 від Д в
_______.2015 р.

і

І

.

1. Замовник.
І
1.1. Найменування. Лохвицький технологічний технікум Полтавської
державної аграрної академії.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 00389179
1.3. Місцезнаходження, вул. Матросова 39, м. Червонозаводське, Лохвицы
р-н., Полтавська обл.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок^ з
учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону|!;та
телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна
адреса). Старший майстер енергогосподарства, голова тендерного комітету
Батрак Микола Григорович, вул. Матросова, 39, м. Червонозаводське,
Лохвицький р-н., Полтавська обл., телефон 0668730305.
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Товар - пара тр гаряча вода, постачання пари та гарячої
води.
І
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 398,4
Г кал.
І
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Об’єкти, що
підпорядковані замовнику.
;!
2.4. Строк поставки товарів, в и гн ан н я робіт чи надання послуг. Січеньгрудень 2016 р.
|1
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адрес веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася
інформація
про
застосування
переговорної
процедури
закупівлі.
www.tender.me.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель. 25.12.2016 р, №256948 «ВДЗ» №408
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органі з
питань закупівель. 25.12.2016 р, №356948 «ВДЗ» №408
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції|за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 04.01.2016 р„
№000943 «ВДЗ» №1
|
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення
переговорної
процедури
закупівлі,
розміщеної
на
веб-порт|лі
Уповноваженого органу з питань закупівель. 27.01.2016 р. №020191 «ВДЗ»
:

№17
.
.
І
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.
16.12.2015 р.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 28.12.2015 рі о
9-00, м. Червонозаводське, вул.. Матросова, 39, кабінет старшого майстра з
енергогосподарства.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додаку
вартість): 500000.00 грн. (п’ятсот трсяч грн.. 00 коп.)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. ТОВ «Інвесттепло-Полтава»!
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційций номер облікової картки платника
податків. 39430113
І
7.3. Місцезнаходження, телефон, трлефакс. вул.. Шевченка, 75, м. Л охви|я,
Полтавська обл., тел. (05356)3-24-74, (044) 234-64-54
І
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі ф о
закупівлю. 21.01.2016 р. 500000,00 грн.
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури
закупівлі.-----і
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність
установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті ііб
Закону України "Про здійснення державних закупівель". ТОВ «ІнвесттепіоПолтава» відповідає кваліфікаційним критеріям, документи в наявності |та
відповідають встановленим законодавством вимогам.
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
І

Голова комітету з конкурсних торгір
Заступник голови з конкурсних торгів
Секретар комітету з конкурсних торгі
Член комітету з конкурсних торгів
Член комітету з конкурсних торгів

атрак М.Г.
Панченко О.В.
Сліпченко Т.В.
Величко Н.В.
Сіренко О.В.

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
________ 2016 р.
№2 від ЛЄ

1

І

1
1. Замовник.
1.1. Найменування. Лохвицький технологічний технікум Полтавської
державної аграрної академії.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 00389179
1.3. Місцезнаходження, вул. Матросова 39, м. Червонозаводське, Лохвицький
р-н., Полтавська обл.
і]
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з
учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону |та
телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна
адреса). Старший майстер енергогосподарства, голова тендерного комітету
Батрак Микола Григорович, вул. Матросова, 39, м. Червонозаводське,
Лохвицький р-н., Полтавська обл., ^елефон 0668730305.
І
2. Предмет закупівлі.
Ь
2.1. Найменування. Товар - електрцчна енергія.
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 246575
кВт/год.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Об’єкти, що
підпорядковані замовнику.
|
2.4. Строк поставки товарів, в и гн ан н я робіт чи надання послуг. Січеньгрудень 2016 р.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адрес веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася
інформація
про
застосування
переговорної
процедури
закупівлі.
www.tender.me.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеної ра веб-порталі Уповноваженого о р ган і з
питань закупівель. 29.12.2015 р, №259674 «ВДЗ» №410
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органні з
питань закупівель. 29.12.2015 р, №2259674 «ВДЗ» №410
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції ІІза
результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 05.01.2016 р.
№002471 «ВДЗ» №2
|
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведения
переговорної
процедури
закупівлі,
розміщеної
на
веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель. 27.01.2016 р. №020170 «ВДЗ»
№17
4. Дата відправлення запрошення др участі в проведенні процедури закупіті.
16.12.2015 р.
<

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 30.12.2015 р§ о
11-00, м. Червонозаводське, вул.. Матросова, 39, кабінет старшого майстра з
енергогосподарства.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану
вартість): 450000.00 грн. (чотириста п ’ятдесят тисяч грн.. 00 коп.)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім'^, по батькові. Лохвицька філія
«Полтаваобленерго»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
податків. 25716981
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс, вул.. Радянська 4, м. Лохвиідя,
Полтавська обл.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю. 21.01.2016 р. 450000,00 грн.
|
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури
закупівлі.-----і';
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність
установленим законодавством вимогам документів, що підтверджукІгь
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті |і6
Закону України "Про здійснення державних закупівель". Лохвицька ф і|ія
ПАТ «Полтаваобленерго» відповідає кваліфікаційним критеріям, документи
в наявності та відповідають встановленим законодавством вимогам.
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
^

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник голови з конкурсних торр
Секретар комітету з конкурсних торг
Член комітету з конкурсних торгів
Член комітету з конкурсних торгів

атрак М.Г.
Панченко О.В. |
Сліпченко Т.В. І
Величко Н.В. І
Сіренко О.В.

і

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України
28.01.2002 № 5 7
(у редакції наказу М іністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
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ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ДО КОШТОРИСУ на 2016 рік
00389179 Лохвииький технологічний технікум Полтавської державної аграрної академії
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

місто Червонозаводське, Лохвицький район , Полтавська область
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Державний,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство
освіти і науки України ,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201150
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації та
забезпечення діяльності їх баз практики
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та
назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /
Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування,
які не застосовують програмно-цільового методу)*______________ )
(гри)

Найменування

Код

Усього на рік
загальний Спеціа
фонд
-льний
фонд
3
4

1

2

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

X

РАЗОМ

5

3051

3051

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому
числі:
інші джерела власних надходжень бюджетних установ

X

X

3051

3051

25020000

X

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

X

3051
3051

3051
3051

X

X

2000
2282

X

3051
1988
1988

3051
1988
1988

1063
1063

1063
1063

ИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
Поточні видатки
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку
Капітальні видатки
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

3000
3210

X
X
X

о р г а н із я Й ІЙ ^ ? ^ ч

U | /Л

В. М. Корнієнко

\

(ініціали і прізвище)

Н’чІГ(ілоШй^ібукшдаер

ш \

у МІ

0 .0 . Кравченко
(підпис)

2016 року
(число, місяць, рік)

(ініціали і прізвище)

