гл,

ЗоЛ, ,С£ШЦ<

ЗВІТ

про результата проведення п роцодури з
иА-2018-12-28-001.965-Ь
Дата формування звіту: 17 січня 201

1. Найменування замовника:

Уманський державний педагогічний університет
імені Па та Тичи ни

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

0212563і

3. Конкретна
назва предмета
закупівлі

4. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі (за
наявності)

5. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання послуг

Розподіл
електричної
енергії

1355000
ДК 021:2015:
65310000-9 — Розподіл кВт*год
електричної енергії

6. Місце поставки
товарів або місце
ви спання робіт чи
надання послуг

до 31 грудня
20300, Україна,
Черкаська область,
2019
місто Умань, межа
| балансової
і належності
ї .......................... ......... ...........

8. Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

28 грудня 2018 1 :35

9. Кількість учасників процедури
закупівлі:

1

10. Найменування учасників
11. Ціна
процедури закупівлі (для
пропозицій
учасника до
юридичної особи) або
прізвище, ім'я, по батькові (для початку аукціону
(ціна пропозиції
фізичної особи)
на переговорах у
разі.
застосування
переговорної
пр( цедури
закупівлі)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"

98 ! 651,40 и АН
з І ДВ

] 7. Ціна
пропозицій
учасника
після
з сінчення
аукціону

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

9 1 651,40
І) Ч з ПД В

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, вст ановленим в
тендерній документації.

14. Дата оприлюднення повідомлення про
намір укласти договір:

28.12.20

15. Підстави для прийняття рішення
неукладення договору про закупівлі
разі якщо в результаті проведення т
не було укладено договір про закупі

Відсутні

16. Дата укладення договору про
закупівлю:

про
(у
ргів
тю):

7. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання послуг

17 січня

16:39

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

П УБЛ ІЧ
"НЕРКА

І. АК Ц ІО Н ЕРН Е ТОВАРИ СТВО
Ю БЛЕНЕРГО"

18. Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

18002, У цаїца, Черкаська обл., місто Черкаси,
ВУЛИ Ц ГОГОЛЯ, будинок 285

19. Інформація про субпідрядника (у разі
Відсутг
залучення до виконання робіт або и рання
послуг):
20. Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

984 651

21. Дата оприлюднення оголошення з
В ідсут і відомостями про укладену рамкову ; оду,
за якою укладено договір про закупі ію (у
разі проведення закупівлі за рамковими
угодами):
22. Ідентифікатор договору:

166

1 ПАН з НДВ

