
 
ПОВІДОМЛЕННЯ  

про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції за 
результатами застосування переговорної процедури закупівлі 

 
1. Замовник:  
1.1. Найменування: Головне управління статистики у Черкаській області 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02357999 
1.3. Місцезнаходження: вул. О.Дашковича, 39,  м. Черкаси, 18016 
2. Предмет закупівлі:  
2.1. Найменування предмета закупівлі: 35.30.12-00.00 постачання пари  та 
гарячої води трубопроводами (ЄЗС код ДК 021-2015  - 09320000-8 – пара, 
гаряча вода та пов’язана продукція)  
2.2. Кількість товарів, або обсяг виконання робіт чи надання послуг:                      
842,611 Гкал; 208,65 м2   

лот №1: 542,000 Гкал;   

лот №2: 23,000 Гкал (для орендарів);   

лот №3: 21,000 Гкал; 140,05 м2 

лот №4: 97,170 Гкал  
лот №5: 6,000 Гкал; 68.6 м2  

лот №6: 15,000 Гкал  
лот №7: 12,791 Гкал 

лот №8: 57,770 Гкал  
лот №9: 67,880 Гкал  

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  
лот №1: вул. Остафія Дашковича, 39, м. Черкаси;  
лот №2: вул. Остафія Дашковича, 39, м. Черкаси; 
лот №3: вул. Леніна, 83а, смт. Драбів, Черкаська обл.; 
лот №4: вул. Миру, 2, м. Жашків, Черкаська обл.; 
лот №5: вул. Шевченка, 63, м. Звенигородка, Черкаська обл.; 
лот №6: вул. Г.Кудрі, 4, м. Кам’янка, Черкаська обл.; 
лот №7: вул. 206 Дивізії, 10а, м. Канів, Черкаська обл. 
лот №8: вул. Щорса, 6, м. Сміла, Черкаська обл.; 
лот №9: пров. Клари Цеткін, 3а, м. Умань, Черкаська обл. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 
року 
3. Процедура закупівлі: за переговорною процедурою закупівлі 
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 
28.01.2016 № 021964 
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):  
5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: 

лот №1: Комунальне підприємство теплових мереж  



               «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради,  
лот №2: Комунальне підприємство теплових мереж  
               «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради,  
лот №3: Комунальне підприємство «Драбівські теплові мережі»,   
лот №4: Жашківське підприємство теплових мереж  
лот №5: Звенигородське підприємство теплових мереж,  
лот №6: Кам'янське комунальне підприємство теплових мереж  
лот №7: Канівське комунальне підприємство теплових мереж 
лот №8: ТОВ «Сміла Енергоінвест»,  
лот №9: Уманське комунальне підприємство  
               «Уманьтеплокомуненерго» 

5.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
лот №1: 02082522; 
лот №2: 02082522; 
лот №3: 21356824; 
лот №4: 21370764; 
лот №5: 02082717; 
лот №6: 21366202; 
лот №7: 02082657; 
лот №8: 36779078; 
лот №9: 02082675; 

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної 
особи), телефон, телефакс:  

лот №1: Комунальне підприємство теплових мереж  
               «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради,  

      вул. О.Дашковича, 62, м. Черкаси, 18000, (0472) 54-06-92;   
лот №2: Комунальне підприємство теплових мереж  
               «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради,  

      вул. О.Дашковича, 62, м. Черкаси, 18000, (0472) 54-06-92;   
лот №3: Комунальне підприємство «Драбівські теплові мережі»,   

     вул.Комарова,5, смт. Драбів, Черкаська область, 19800,  
    (04738) 3-03-27; 

лот №4: Жашківське підприємство теплових мереж вул. Миру, 2,  
               м. Жашків, Черкаська область, 19200, (04747) 6-00-15; 
лот №5: Звенигородське підприємство теплових мереж,  
               вул. Кримського, 25, м. Звенигородка, Черкаська область,  
               20200, (04740) 2-34-17; 
лот №6: Кам'янське комунальне підприємство теплових мереж  
               вул. Леніна, 33, м. Кам'янка, Черкаська область, 20800,  
               (04732) 6-16-31; 
лот №7: Канівське комунальне підприємство теплових мереж,  
                вул. Енергетиків, 30, м.Канів, Черкаська область,  
                19000, (04736) 3-29-60. 
лот №8: ТОВ «Сміла Енергоінвест», вул. Свердлова, 94, м. Сміла,      
               Черкаська область, 20700, (04733) 4-20-88; 



лот №9: Уманське комунальне підприємство  
               «Уманьтеплокомуненерго», вул. Тищика, 12а, м. Умань,       
               Черкаська область, 20300, (04744) 3-85-79; 

6.  Ціна акцептованої пропозиції  (пропозицій) конкурсних торгів (цінової 
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури 
закупівлі): 
 1 227 566,05 грн. 
         (цифрами) 
Один мільйон двісті двадцять сім тисяч п’ятсот шістдесят  шість грн. 05 коп. 
                                                                    (словами) 
 
лот №1: 668 442,10 грн. (Шістсот шістдесят вісім тисяч чотириста сорок дві грн.               
               10 коп.) 
лот №2: 28 365.62 грн. (Двадцять вісім тисяч триста шістдесят п’ять грн. 62 коп.) 
лот №3: 39 574,20 грн. (Тридцять дев’ять  тисяч п’ятсот сімдесят чотири грн.             
                 20 коп.)  
лот №4: 211 152,35 грн. (Двісті одинадцять тисяч сто п’ятдесят дві грн. 35 коп.) 
лот №5: 12 650,95 грн. (Дванадцять тисяч шістсот п’ятдесят грн. 95 коп.) 
лот №6: 27 598,35 грн. (Двадцять сім тисяч п’ятсот дев’яносто вісім грн. 35 коп.)  
лот №7: 21 198,88 грн. (Двадцять одна тисяча сто дев’яносто вісім грн. 88 коп.) 
лот №8: 108 645,15 грн. (Сто вісім тисяч шістсот сорок п’ять грн. 15 коп.) 
лот №9: 109 938,45 грн. (Сто дев’ять тисяч дев’ятсот тридцять вісім грн. 45 коп.) 
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів 
(цінової пропозиції за результатами застосування переговорної процедури 
закупівлі): 01.02.2016 
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова 
угода): не раніше ніж через 5 днів з дня оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 
застосування переговорної процедури закупівлі 
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                      М.Г.Литвин 


