
ЗВІТпро укладені договориUA-2018-02-14-000292-a
1. Дата укладення договору:2. Номер договору:3. Найменування замовника
4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:5. Місцезнаходження замовника:

13 лютого 2018 00:00 
34/18

Політехнічний технікум Конотопського 
Інституту Сумського Державного Університету

01393102

41600, Україна, Сумська обл., місто Конотоп, 
вул. Садова, будинок 396. Найменування постачальника товарів, КП "Теплогарант" виконавця робіт чи надавача послуг (дляюридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір:7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний 32325215 номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:8. Місцезнаходження постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу:
41600, Україна, Сумська обл., місто Конотоп,
вулиця Садова, 39А
05447-6-81-07
41600

9. Конкретна назва предмета закупівлі: 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана
продукція

Г-------- ---- ------------ ---------- , — -------------10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 11. Кількість товарів, робіт чи послуг 12. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 13. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція 33 Гкал 41600, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Садова , буд. 39 з 01 січня 2018 по 31 березня 2018
14. Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:15. Ціна договору:16. Строк дії договору:

Послуги з централізованого постачання 
теплової енергії

61 051,28 UAH з ПДВ

від 01 січня 2018 
до 31 березня 201817. Ідентифікатор договору UA-2018-02-14-000292-a-al

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця виміру 19. Ціна за одиницю
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція Гкал 1883.83 UAH з ПДВ



ЗВІТпро укладені договориUA-2018-02-23-000407-b
1. Дата укладення договору:2. Номер договору:3. Найменування замовника

22 лютого 2018 00:00 
36/1

Політехнічний технікум Конотопського 
Інституту Сумського Державного Університету4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 013931025. Місцезнаходження замовника: 41600, Україна, Сумська обл., місто Конотоп,
вул. Садова, будинок 396. Найменування постачальника товарів, ПАТ "Сумиобленерго" виконавця робіт чи надавача послуг (дляюридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір:7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний 37785192 номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:8. Місцезнаходження постачальника 41600, Україна, Сумська обл., місто Конотоп,товарів, виконавця робіт чи надавача вулиця Богдана Хмельницького, 151-Апослуг (для юридичної особи) або місце 05447-6-61-18 проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу:9. Конкретна назва предмета закупівлі: 09310000-5 - Електрична енергія

10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 11. Кількість товарів, робіт чи послуг 12. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 13. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг09310000-5 - Електрична енергія 36992 кВт 41600, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Садова, 39 з 01 січня 2018 по 31 грудня 2018
14. Інформація про технічні та якісні згідно чинного законодавствахарактеристики товарів, робіт чи послуг:15. Ціна договору: 97 347,54 UAH з ПДВ16. Строк дії договору: від 01 січня 2018

до 31 грудня 201817. Ідентифікатор договору UA-2018-02-23-000407-b-al

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця виміру 19. Ціна за одиницю
09310000-5 - Електрична енергія кВт 2.63 UАН з ПДВ



ЗВІТпро укладені договориUA-2018-04-25-001414-a
1. Дата укладення договору:

42. Номер договору:3. Найменування замовника
4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:5. Місцезнаходження замовника:
6. Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір:

24 квітня 2018 00:00

36/2

Політехнічний технікум Конотопського 
Інституту Сумського Державного Університету

01393102

41600, Україна, Сумська обл., місто Конотоп, 
вул. Садова, будинок 39

ПАТ "Сумиобленерго"

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний 37785192 номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:8. Місцезнаходження постачальника 41600, Україна, Сумська обл., місто Конотоп,товарів, виконавця робіт чи надавача вул. Богдана Хмельницького, 6.151 Апослуг (для юридичної особи) або місце 05447-6-61-18 проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу:9. Конкретна назва предмета закупівлі: 09310000-5 - Електрична енергія

10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 11. Кількість товарів, робіт чи послуг 12. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 13. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг09310000-5 - Електрична енергія 33000 кВт 41600, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Садова, 39 по 31 грудня 2018
14. Інформація про технічні та якісні згідно чинного законодавствахарактеристики товарів, робіт чи послуг:15. Ціна договору: 90 000,00 UAH з ПДВ16. Строк дії договору: від 01 квітня 2018

до 31 грудня 201817. Ідентифікатор договору UA-2018-04-25-001414-a-cl

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця виміру 19. Ціна за одиницю
09310000-5 - Електрична енергія кВт 2.72 UАН з ПДВ



ЗВІТпро укладені договориUA-2018-05-08-000199-Ь
1. Дата укладення договору: 07 травня 2018 00:002. Номер договору: 49/183. Найменування замовника Політехнічний технікум Конотопського 

Інституту Сумського Державного Університету4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 013931025. Місцезнаходження замовника: 41600, Україна, Сумська обл., місто Конотоп, 
вул. Садова, будинок 396. Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір:
КП "Теплогарант"

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:
32325215/323252118056

8. Місцезнаходження постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу:
41600, Україна, Сумська обл., місто Конотоп, 
вулиця Садова будинок 39 А 
05447-6-81-07 
05447-6-81-07

9. Конкретна назва предмета закупівлі: 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана 
продукція

10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 11. Кількість товарів, робіт чи послуг 12. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 13. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукціяі............ ,.............................‘................. _.......і
12 Гкал 41600, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Садова, будинок 39 з 01 квітня 2018 по ЗО червня 2018_________________________......114. Інформація про технічні та якісні згідно чинного законодавствахарактеристики товарів, робіт чи послуг:15. Ціна договору: 25 000,00 UAH з ПДВ16. Строк дії договору: від 01 квітня 2018

до ЗО червня 201817. Ідентифікатор договору UA-2018-05-08-000199-b-cl

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, 18. Одиниця робіт чи послуг виміру 19. Ціна за одиницю
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція Гкал 2005.68 UАН з ПДВ



про результати проведення процедури закупівлі ЦА-2018-06-01-001970-а Дата формування звіту: 11 червня 2018
ЗВІТ

1. Найменування замовника: Політехнічний технікум Конотопського
Інституту Сумського Державного Університету2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01393102

3. Конкретна назва предмета закупівлі 4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)
5. Кількістьтоварів абообсягвиконанняробіт чинаданняпослуг

6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг
7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

09320000-8 ДК 021:2015: 293 Гкал 41600, Україна, до 31 грудняПара, гаряча 09320000-8 — Пара, І Сумська область, 2018вода та гаряча вода та місто Конотоп,пов'язана пов'язана продукція вулиця Садовапродукція будинок 39
8. Дата оприлюднення оголошення про 01 червня 2018 14:17 проведення процедури закупівлі:9. Кількість учасників процедури 1закупівлі:
10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи)або прізвище, ім'я, по батькові(для фізичної особи)

11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)

12. Ціна пропозицій учасника післязакінченняаукціону
..................

13. 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
КП "Теплогарант" 556 000,00 ЦАН з

п д в
556 000,00 
UAH з ПДВ___________________

Відповідає кваліфікаційним 
критеріям, встановленим в 
тендерній документації.

14. Дата оприлюднення повідомлення про 01.06.2018 14:22 намір укласти договір:15. Підстави для прийняття рішення про Відсутні неукладення договору про закупівлю (уразі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю):16. Дата укладення договору про 11 червня 2018закупівлю:



17. Найменування учасника (для КП "Теплогарант"юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю:18. Місцезнаходження учасника, з яким 41600, Україна, Сумська обл„ місто Конотоп,укладено договір про закупівлю: вулиця Садова будинок 39 А19. Інформація про субпідрядника (у разі Відсутня залучення до виконання робіт або наданняпослуг):20. Сума, визначена в договорі про 556 000,00 UAH з ПДВзакупівлю:21. Дата оприлюднення оголошення з Відсутня відомостями про укладену рамкову угоду,за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами):22. Ідентифікатор договору: 50-Т/18



про результати проведення процедури закупівлі иА-2018-08-16-001575-Ь Дата формування звіту: 23 серпня 2018
ЗВІТ

1. Найменування замовника: Політехнічний технікум Конотопського
Інституту Сумського Державного Університету2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01393102

3. Конкретна назва предмета закупівлі 4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)
5. Кількістьтоварів абообсягвиконанняробіт чинаданняпослуг

6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг
і 7. Строкпоставкитоварів,виконанняробіт чинаданняпослуг09310000-5 -Електричнаенергія ДК 021:2015: 09310000-5 -  Електрична енергія 17000 кВт/год 41600, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Садова будинок 39
до 31 грудня 2018

09310000-5 -Електричнаенергія ДК 021:2015: 09310000-5 -  Електрична енергія 6405 кВАр 41600, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Садова будинок 39
~  ' — '  - - - - - - - - - - 1до 31 грудня 2018

09310000-5 -Електричнаенергія ДК 021:2015: 09310000-5 -  Електрична енергія
Іі  ._ . ' _____  _ і

24490 кВт/год 41600, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Садова будинок 39
................................................................і

до 31 грудня 2018
8. Дата оприлюднення оголошення про 16 серпня 2018 15:37 проведення процедури закупівлі:9. Кількість учасників процедури 1закупівлі:
10. Найменування 11. Ціна 12. Ціна 13. Інформація про наявність іучасників процедури пропозицій пропозицій відповідність установленимзакупівлі (для юридичної учасника до учасника законодавством вимогамособи) або прізвище, ім'я, початку аукціону після документів, що підтверджуютьпо батькові (для фізичної (ціна пропозиції на закінчення відповідність учасниківособи) переговорах у разізастосуванняпереговорноїпроцедуризакупівлі)

аукціону кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону



ПАТ "Сумиобленерго" 85 300,00 UАН з 85 300,00 Відповідає кваліфікаційним
(Філія "Конотопський ПДВ UAH з ПДВ критеріям, встановленим в
район електричних тендерній документації.
мереж"

14. Дата оприлюднення повідомлення пронамір укласти договір:15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю):16. Дата укладення договору про закупівлю:17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю:

16.08.2018 16:04

Відсутні
23 серпня 2018

ПАТ "Сумиобленерго" (Філія "Конотопський 
район електричних мереж"

18. Місцезнаходження учасника, з яким 41600, Україна, Сумська обл., місто Конотоп, укладено договір про закупівлю: вулиця Богдана Хмельницького б. 151-А19. Інформація про субпідрядника (у разі Відсутня залучення до виконання робіт або надання послуг):20. Сума, визначена в договорі про 85 300,00 UAH з ПДВзакупівлю:21. Дата оприлюднення оголошення з Відсутня відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами):22. Ідентифікатор договору: 36



ЗВІТпро укладені договориUA-2018-ll-20-000750-a
1. Дата укладення договору:2. Номер договору:3. Найменування замовника
4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:5. Місцезнаходження замовника:
6. Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір:7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:8. Місцезнаходження постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу:9. Конкретна назва предмета закупівлі:

20 листопада 2018 00:00 
86/18

Політехнічний технікум Конотопського 
Інституту Сумського Державного Університету

01393102

41600, Україна, Сумська обл., місто Конотоп, 
вул. Садова, будинок 39

Комунальне підприємство "Теплогарант"

32325215

41600, Україна, Сумська обл., місто Конотоп, 
вулиця Садова, будинок 39а 
05447-6-81-07 
05447-6-81-07

09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана 
продукція

10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 11. Кількість товарів, робіт чи послуг 12. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 13. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція 63 Гкал 41600, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Садова, будинок 39 з 01 листопада 2018 по 31 грудня 2018
14. Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:15. Ціна договору:16. Строк дії договору:
17. Ідентифікатор договору

згідно чинного законодавства

126 450,00 UAH з ПДВ

від 20 листопада 2018 
до 31 грудня 2018

UA-2018-11-20-000750-а-Ь1

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця виміру 19. Ціна за одиницю
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція Гкал 2005.68 UАН з ПДВ



ЗВІТпро укладені договориЦА-2018-12-05-000451-а
1. Дата укладення договору: 04 грудня 2018 00:002. Номер договору: 363. Найменування замовника Політехнічний технікум Конотопського 

Інституту Сумського Державного Університету4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 013931025. Місцезнаходження замовника: 41600, Україна, Сумська обл., місто Конотоп,
вул. Садова, будинок 396. Найменування постачальника товарів, ПАТ "Сумиобенерго" виконавця робіт чи надавача послуг (дляюридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір:7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний 37785192 номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:8. Місцезнаходження постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу:
41600, Україна, Сумська обл., місто Конотоп, 
вулиця Богдана Хмельницького, будинок 151А
05447-6-87-88
05447-6-87-88

9. Конкретна назва предмета закупівлі: 09310000-5 Електрична енергія

10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг
11. Кількість товарів, робіт чи послуг 12. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 13. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг09310000-5 Електрична енергія 14735 кВт*год

і.................... ........ ..і

41600, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Садова будинок 39 з 01 грудня 2018 по 31 грудня 2018
14. Інформація про технічні та якісні Послуги з електропостачання на грудень 2018характеристики товарів, робіт чи послуг: року15. Ціна договору: ЗО 000,00 UAH з ПДВ16. Строк дії договору:
17. Ідентифікатор договору

від 04 грудня 2018 
до 31 грудня 2018

UA-2018-12-05-000451-а-с1

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, ■ робіт чи послуг 18. Одиниця виміру 19. Ціна за одиницю
09310000-5 Електрична енергія кВт*год 2.04 UAH з ПДВ



ЗВІТпро результати проведення процедури закупівлі UA-2018-12-19-000232-сДата формування звіту: 26 грудня 2018
1. Найменування замовника: Політехнічний технікум Конотопського

Інституту Сумського Державного Університету2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01393102

3. Конкретна назва предмета закупівлі 4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)
5. Кількістьтоварів абообсягвиконанняробіт чинаданняпослуг

6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг
7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

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

136 Гкал 41600, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Садова, будинок 39
від 01 грудня 2018до 31 грудня 2018

8. Дата оприлюднення оголошення про 19 грудня 2018 09:39 проведення процедури закупівлі:9. Кількість учасників процедури 1закупівлі:
10. Найменування учасників процедури закупівлі(для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)

11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) _______ ___

12. Ціна пропозицій учасника післязакінченняаукціону
13. 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

Комунальне
підприємство
"Теплогарант"

230 000,00 UAH з
п д в

230 000,00 
ЦАН з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним 
критеріям, встановленим в 
тендерній документації.

14. Дата оприлюднення повідомлення про 19.12.2018 11:55 намір укласти договір:15. Підстави для прийняття рішення про Відсутні неукладення договору про закупівлю (уразі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю):16. Дата укладення договору про 26 грудня 2018закупівлю:



17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю:
Комунальне підприємство "Теплогарант"

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 41600, Україна, Сумська обл., місто Конотоп, 
вулиця Садова, будинок 39 А19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або наданняпослуг): Відсутня

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 230 000,00 иАН з ПДВ

21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами):
Відсутня

22. Ідентифікатор договору: 102-Т/18



про результати проведення процедури закупівлі иА-2018-12-27-001805-Ь Дата формування звіту: 14 січня 2019
ЗВІТ

1. Найменування замовника: Політехнічний технікум Конотопського
Інституту Сумського Державного Університету2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01393102

3. Конкретна назва предмета закупівлі 4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)
5. Кількістьтоварів абообсягвиконанняробіт чинаданняпослуг

6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг
7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

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

600 Гкал 41600, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Садова будинок 39
до 31 грудня 2019

8. Дата оприлюднення оголошення про 27 грудня 2018 15:26 проведення процедури закупівлі:9. Кількість учасників процедури 1закупівлі:
10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)

11, Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)

12. Ціна пропозицій учасника післязакінченняаукціону
13. 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

Комунальне
підприємство
"Теплогарант"

1 014 474,00 UАН 
з ПДВ

1 014 474,00 
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним 
критеріям, встановленим в 
тендерній документації.

14. Дата оприлюднення повідомлення про 27.12.2018 15:34 намір укласти договір:15. Підстави для прийняття рішення про Відсутні неукладення договору про закупівлю (уразі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю):16. Дата укладення договору про 14 січня 2019закупівлю:



17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю:
Комунальне підприємство "Теплогарант"

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 41600, Україна, Сумська обл., місто Конотоп, 
вулиця Садова, будинок 39А19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 1 014 474,00 ІІАН з ПДВ

21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами):
Відсутня

22. Ідентифікатор договору: 01-Т/19


