
ЗВІТпро результати проведення процедури закупівлі иА-2019-01-15-001401-е Дата формування звіту: 22 січня 2019
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. Строкпоставкитоварів,виконанняробіт чинаданняпослуг09310000-5 -Електричнаенергія ДК 021:2015: 09310000-5 -  Електрична енергія 87385 кВт*год 41600, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Садова будинок 39
до 31 грудня 2019

09310000-5 -Електричнаенергія ДК 021:2015: 09310000-5 -  Електрична енергія 99900 кВт*год
......................................

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

8. Дата оприлюднення оголошення про 15 січня 2019 14:26 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

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"ЕНЕРА СУМИ"

360 819,93 ЕТАН з
пд в

360 819,93 
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним 
критеріям, встановленим в 
тендерній документації.

14. Дата оприлюднення повідомлення про 15.01.2019 14:30 намір 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:18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або наданняпослуг):20. Сума, визначена в договорі про закупівлю:21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами):22. Ідентифікатор договору:

Відсутні 
21 січня 2019

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕНЕРА СУМИ" .

40004, Україна, Сумська обл., місто Суми, 
вулиця Металургів, будинок 16

Відсутня

360 819,93 СІАН з ПДВ 
Відсутня

12136



ЗВІТпро укладені договориUA-2019-02-08-000359-a
1. Дата укладення договору: 06 лютого 2019 00:002. Номер договору: 1423. Найменування замовника Політехнічний технікум Конотопського

Інституту Сумського Державного Університету4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 013931025. 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:

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

Комунальне підприємство виробничого 
управління водопровідно-каналізаційного 
господарства

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний 03352716/033527118059 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 Генерала Тхора, 31послуг (для юридичної особи) або місце 05447-6-61-99проживання (для фізичної особи) та номертелефону, телефаксу:9. Конкретна назва предмета закупівлі: 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення

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 послуг90400000-1 - Послуги у сфері водовідведення 6087 м.куб 41600, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Садова будинок 39 по 31 грудня 2019
14. Інформація про технічні та якісні згідно чинного законодавствахарактеристики товарів, робіт чи послуг:15. Ціна договору: 50 034,00 UAH з ПДВ16. Строк дії договору: від 01 січня 2019

до 31 грудня 201917. Ідентифікатор договору UA-2019-02-08-000359-a-bl
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця виміру 19. Ціна за одиницю

190400000-1 - Послуги у сфері водовідведення м.куб 8.22 UAH з ПДВ



ЗВІТпро укладені договори  ̂ЦА-2019-02-08-001089-Ь
1. Дата укладення договору:2. Номер договору:3. Найменування замовника
4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

Об лютого 2019 00:00 
142

Політехнічний технікум Конотопського 
Інституту Сумського Державного Університету

013931025. 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:

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

Комунальне підприємство виробничого 
управління водопровідно-каналізаційного 
господарства

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний 03352716/033527118059 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 Генерала Тхора, 31послуг (для юридичної особи) або місце 05447-6-61-86проживання (для фізичної особи) та номертелефону, телефаксу:9. Конкретна назва предмета закупівлі: 65130000-3 Експлуатування системи
водопостачання

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 послуг65130000-3 Експлуатування системи водопостачання 6087 м.куб 41600, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Садова, будинок 39 по 31 грудня 2019
14. Інформація про технічні та якісні згідно чинного законодавствахарактеристики товарів, робіт чи послуг:15. Ціна договору: 46 966,00 СТАН з ПДВ16. Строк дії договору: від 01 січня 2019

до 31 грудня 201917. Ідентифікатор договору иА-2019-02-08-001089-Ь-Ь1

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця виміру 19. Ціна за одиницю
65130000-3 Експлуатування системи водопостачання м.куб 7.71 ЦАН з ПДВ



І̂ЇІҐО п/к>

ЗВІТпро укладені договори11А-2019-07-19-001722-Ь
1. Дата укладення договору: 19 липня 2019 00:002. Номер договору: 480-193. 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:
Фізична особа-підприємець Змисля Тамара 
Анатоліївна

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:
2331104244

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, 
проспект Червоної Калини, будинок 8, кв.21 
05447-6-57-33

8і. Вид предмета закупівлі: Роботи9. Конкретна назва предмета закупівлі: 45210000-2 Будівництво будівель (45212290-5 
Ремонт і технічне обслуговування спортивних 
об'єктів - Капітальний ремонт спортивної зали 
Політехнічного технікуму КІ СумДУ по вул. 
Садова39, м. Конотоп, Сумської області - 
розробка проектно-кошторисної документації)

10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг (16і. Джерело фінансування закупівлі) 11.Кількість товарів, робіт чи послуг
12. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

13. Строк поставки товарів, виконання робіт чинадання послуг ;45210000-2 Будівництво будівель (45212290-5 Ремонт і технічне обслуговування спортивних об'єктів - Капітальний ремонт спортивної зали Політехнічного технікуму КІ СумДУ по вул. СадоваЗЭ, м. Конотоп,Сумської області - розробка проектно- коштоисної документації)
1 шт 41600, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Садова, будинок 39

по 31 грудня 2019

14. Інформація про технічні та якісні згідно вимог чинного законодавствахарактеристики товарів, робіт чи послуг:



15. Ціна договору:16. Строк дії договору: 54 682,00 ЦАН

від 19 липня 2019 
до 31 грудня 201917. Ідентифікатор договору иА-2019-07-19-001722-Ь-с1

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця виміру 19. Ціна за одиницю45210000-2 Будівництво будівель ( 45212290-5 Ремонт і технічне обслуговування спортивних об'єктів - Капітальний ремонт спортивної зали Політехнічного технікуму КІ СумДУ по вул. СадоваЗЭ, м. Конотоп, Сумської області - розробка проектно-коштоисної документації)
шт 54682 ЦАН



$  /т) л /ю  ̂ с а а ^р . ьсА-еу*

ЗВІТпро укладені договориІІА-2019-07-19-000018-а
1. Дата укладення договору: 19 липня 2019 00:002. Номер договору: 481-19К3. 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:
Фізична особа-підприємець Змисля Тамара 
Анатоліївна

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:
2331104244

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, 
проспект Червоної Калини, будинок 8, кв. 21 
05447-6-57-33

8і. Вид предмета закупівлі: Роботи9. Конкретна назва предмета закупівлі: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші 
спеціалізовані будівельні роботи (Капітальний 
ремонт покрівлі над спортивною залою 
Політехнічного технікуму КІ СумДУ по вул. 
Садова,39, м. Конотоп, Сумської області - 
розробка кошторисної документації)

10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг (16і. Джерело фінансування закупівлі) 11. 12. Місце поставки Кількість товарів, виконання товарів, робіт чи надання робіт чи послуг послуг
і

13. Строк поставки товарів,виконання робіт чи надання послуг45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Капітальний ремонт покрівлі над спортивною залою Політехнічного технікуму КІ СумДУ по вул. Садова,39, м. Конотоп, Сумської області - розробка кошторисної документації)
1 шт 41600, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Садова, будинок 39

і

по 31 грудня 2019

14. Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг: відповідно чинному законодавству



15. Ціна договору: 18 636,57 ЦАН16. Строк дії договору: від 19 липня 2019 
до 31 грудня 201917. Ідентифікатор договору иА-2019-07-19-000018-а-Ь1

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця виміру 19. Ціна за одиницю45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Капітальний ремонт покрівлі над спортивною залою Політехнічного технікуму КІ СумДУ по вул. Садова,39, м. Конотоп, Сумської області - розробка кошторисної документації)
шт

..................... ..................................  ...

18636.57 ЦАН

-5 .


