РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021 рік,
протокол № 5 від 01.03.2021 р.

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія.
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, 65029, м. Одеса, вул.
Кузнечна,1 Код ЄДРПОУ 43997335, відноситься до категорії згідно п.З ч.І статті 2.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). Послуги із
забезпечення перетікань реактивної електричної енергії),

ДК 021-2015 65310000-9

Розподіл електричної енергії.
3. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 46823,14 грн.
зП Д В .
4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2273/2282
5. Вид закупівлі та орієнтовний початок проведення. Скорочена переговорна процедура
закупівлі, березень.

Голова тендерного комітету

В.М. Пучков

ЗВІТ*
про результати проведення процедури закупівлі
(иА-2021-03-02-010225-Ь)
1. Найменування замовника. Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку.
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 43997335
2.1. Вид предмета закупівлі. Послуга
3. Конкретна назва предмета закупівлі, послуги із забезпечення перетікань реактивної
електричної енергії.
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності). Код за ДК 021-2015 65310000-9 Розподіл електричної енергії.
5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 571000 кВАр*год.
6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг.
65029 Україна, Одеська обл., м. Одеса, 65029 м. Одеса, вул. Кузнечна, 1(Головний
Навчальний корпус); 65029 м. Одеса, вул. Кузнечна, 15 (Навчальний корпус №1); 65023 м.
Одеса, вул. Старопотрофранківська, 61 (Лабораторний корпус №1); 65029, м. Одеса, вул.
Пішонівська, 5 (Лабораторний корпус №2); 65029 м. Одеса, вул. К. Ніщинського, 4
(гуртожиток -їдальня).
7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, до 31.12.2021 р.
7.1. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків). Післяоплата, 5 банківських
днів.
8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі. 03.03.2021 р. 09:09
9. Кількість учасників процедури закупівлі. 1
10. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)
учасників
процедури
закупівлі.
Акціонерне
товариство
«ДТЕК
ОДЕСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі
застосування переговорної процедури закупівлі). 46823,14 гри. з ЦДВ
12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону. 46823,14 гри. з ПДВ
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. Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в
тендерній документації.
14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір. 03.03.202 09:09
15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в
результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю). Відсутні
16. Дата укладення договору про закупівлю. 18 березня 2021 р.

17. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім ’я, по батькові (для фізичної особи)
учасника, з яким укладено договір про закупівлю. Акціонерне товариство «ДТЕК ОДЕСЬКІ
ЕЛ ЕК ТРО М ЕРЕЖ І.
18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 65031, м. Одеса, вул.
Миколи Боровського, 28 Б,
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг).
Відсутня
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 46823,14 грн. 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 про закупівлю*.П-017/21

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

Голова тендерного комітету

Пучков В.М.

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021 рік,
протокол № 4 від 01.03.2021 р.

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія.
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, 65029, м. Одеса, вул.
Кузнечна,1 Код ЄДРПОУ 43997335, відноситься до категорії згідно п.З ч.І статті 2.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). Послуги з
розподілу електричної енергії, ДК 021-2015 65310000-9 Розподіл електричної енергії.
3. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 620703,22 грн.
з ПДВ.
4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2273/2282
5. Вид закупівлі та орієнтовний початок проведення. Скорочена переговорна процедура
закупівлі, березень.

Голова тендерного комітету

В.М. Пучков

ЗВІТ*
про результати проведення процедури закупівлі
(иА -2021-03-03-004665-а)
1. Найменування замовника. Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку.
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 43997335
2.1. Вид предмета закупівлі. Послуга
3. Конкретна назва предмета закупівлі, послуги з розподілу електричної енергії.
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності). Код за ДК 021-2015 65310000-9 Розподіл електричної енергії.
5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 581000 кВт*год.
6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг.
65029 Україна, Одеська обл., м. Одеса, 65029 м. Одеса, вул. Кузнечна, 1(Головний
Навчальний корпус); 65029 м. Одеса, вул. Кузнечна, 15 (Навчальний корпус №1); 65023 м.
Одеса, вул. Старопотрофранківська, 61 (Лабораторний корпус №1); 65029, м. Одеса, вул.
Пішонівська, 5 (Лабораторний корпус №2); 65029 м. Одеса, вул. К. Ніщинського, 4
(гуртожиток -їдальня); 67582, Одеська обл., Лиманський р-н, с. Ілічанка, вул. Шкільна,
27 (Навчальний полігон).
7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, до 31.12.2021 р.
7.1. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків). Післяоплата, 5 банківських
днів.
8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі. 03.03.2021 р. 14:52
9. Кількість учасників процедури закупівлі. 1
10. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім ’я, по батькові (для фізичної особи)
учасників
процедури
закупівлі.
Акціонерне
товариство
«ДТЕК
ОДЕСЬКІ
ЕЛЕКТРОМ ЕРЕЖ Ь
11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі
застосування переговорної процедури закупівлі). 620703,22 грн. з ПДВ
12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону. 620703,22 грн. з ПДВ
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. Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в
тендерній документації.
14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір. 03.03.202 14:52
15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якшо в
результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю). Відсутні
16. Дата укладення договору про закупівлю. 18 березня 2021 р.

17. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім ’я, по батькові (для фізичної особи)
учасника, з яким укладено договір про закупівлю. Акціонерне товариство «ДТЕК ОДЕСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 65031, м. Одеса, вул.
Миколи Боровського, 28 Б,
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг).
Відсутня
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 620703,22 грн. 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 про закупівлю*.П-016/21

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

Голова тендерного комітету
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Пучков В.М.

РІЧНИИ ПЛАН
закупівель на 2021 рік,
протокол № 6 від 01.03.2021 р.

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія.
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, 65029, м. Одеса, вул.
Кузнечна,1 Код ЄДРПОУ 43997335, відноситься до категорії згідно п.З ч. 1 статті 2.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). Послуги з
розподілу електричної енергії, ДК 021-2015 65310000-9 Розподіл електричної енергії.
3. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 15244,99 грн.
з ПДВ.
4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2273/2282
5. Вид закупівлі та орієнтовний початок проведення. Скорочена переговорна процедура
закупівлі, березень.

Голова тендерного комітету

В.М. Пучков

ЗВІТ*
про результати проведення процедури закупівлі
(UA-2021-04-01-005458-е )
1. Найменування замовника. Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку.
2. Код згідно з СДРПОУ замовника. 43997335
2 .1. Вид предмета закупівлі. Послуга
3. Конкретна назва предмета закупівлі, послуги з розподілу електричної енергії.
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності). Код за Д К 021-2015 65310000-9 Розподіл електричної енергії.
5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 14000 кВт*год.
6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг.
67772, Одеська область, Білгород-Дністровський р-н, смт Затока, Лиманський р-н.,
база відпочинку «Електрон».
7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, до 31.12.2021 р.
7.1. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків). Післяоплата, 5 банківських
днів.
8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі. 01.04.2021 р. 16:07
9. Кількість учасників процедури закупівлі. 1
10. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)
учасників процедури закупівлі. ВП «Одеське регіональне відділення «Енергозбут» філії
«Енергозбут» AT «Укрзалізниця».
11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі
застосування переговорної процедури закупівлі). 15244,99 грн. з ПДВ
12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону. 15244,99 грн. з ПДВ
13. Інформація про наявність і відповідність установленим чаконодавством 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. Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в
тендерній документації.
14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір. 01.04.2021 16:07
15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в
результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю). Відсутні
16. Дата укладення договору про закупівлю. 07 квітня 2021 р.
17. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім ’я, по батькові (для фізичної особи)
учасника, з яким укладено договір про закупівлю. ВП «Одеське регіональне відділення
«Енергозбут» філії «Енергозбут» AT «Укрзалізниця».

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 65031, м. Одеса, вул,
Миколи Боровського, 28 Б,
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг).
Відсутня
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 15244,99 грн. 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 про закупівлю*.ЕЕЦ210105010727/55

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

Заступник голови тендерного комітету
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О.Д. Дмитренко

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021 рік
протокол № 13 від 17.03.2021 р.
1. 1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія.
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, 65029, м. Одеса, вул. КузнечнаД
Код ЄДРПОУ 43997335, відноситься до категорії згідно п.З ч. 1 статті 2.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу
на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). (Послуги з
теплопостачання ДК 021:2015 код 09323000-9 - «Централізоване опалення»), Код за ДК
:2015 - (09320000-8) - Пара, гаряча вода та повязана продукція.
3. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 2604642,24
гривень (Два мільйона шістсот чотири тисячі шістсот сорок дві гривні 24 копійки) з ПДВ.
4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2271/2282

5. Вид закупівлі та орієнтовний початок проведення. Скорочена переговорна процедура
закупівлі, березень.

Голова тендерного комітету

В.М. Пучков

ЗВІТ*
про результати проведення процедури закупівлі
(ІІА-2021 -03-18-006275-с. )
1. Найменування замовника. Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку.
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 43997335
2-1 Вид предмета закупівлі. Послуги
3. Конкретна назва предмета закупівлі, послуги з теплопостачання ДК 021:2015 код
09323000-9 - «Централізоване опалення».
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності). Код за ДК 021: 2015 - 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов’язана
продукція).
5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1430 Гігакалорій.
6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг.
65029, Україна, Одеська область, м. Одеса, 65029 м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 1
(Головний Навчальний корпус); 65020 м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 15 (Навчальний
корпус №1); 65029 вул. Пішонівська, буд. 5 (Лабораторний корпус №2); 65029 м. Одеса,
вул. Манежна, буд. 42 (Гуртожиток №1); 65020 м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.
71-А (гуртожиток №2); 65023 м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 68-А(Гуртожиток № 3);
65009 м. Одеса, вул. Академічна, буд. 20 (Гуртожиток №4); 65029 м. Одеса, вул.
Композитора Ніщинського, буд. 4 (Гуртожиток №5); 65023 м. Одеса, вул. Новосельського,
буд. 74/76 (Гуртожиток №6); 65029 м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, буд. 4
(Гуртожиток - їдальня).
7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, до 31.12.2021 р.
7-1. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків). Нісляоплата, 10 календарних
днів.
8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі. 19.03.2021 р., 15:38
9. Кількість учасників процедури закупівлі. 1
10. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім ’я, по батькові (для фізичної особи)
учасників процедури закупівлі. КП «Теплопостачання міста Одеси».
11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі
застосування переговорної процедури закупівлі). 2604642,24 грн. з ПДВ
12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону. 2604642,24 грн. з ПДВ
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. Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в
тендерній документації.

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір. 19.03.2021 15:38
15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в
результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю). Відсутні
16. Дата укладення договору про закупівлю. 25 березня 2021 р.
17. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)
учасника, з яким укладено договір про закупівлю. КП «Теплопостачання міста Одеси».
18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 65029, Україна,
Одеська обл., Одеса, вул. Балківська, 1-Б
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг).
Відсутня
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 2604642,24 грн. з ПДВ.
с

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 про закупівлю*.5185

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

Голова тендерного комітету

*

Сі

Пучков В.М.

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021 рік,
протокол № 14 від 17.03.2021 р.

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія.
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, 65029, м. Одеса, вул.
КузнечнаД Код ЄДРПОУ 43997335, відноситься до категорії згідно п.З ч. 1 статті 2.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності), послуги з
централізованого водопостачання, ДК 021-2015 (65110000-7) Розподіл води.
3. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі

653391,36

грн. з ПДВ.
4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2272/2282
5.

Вид

закупівлі та

орієнтовний

початок проведення.

Закупівля

без

електронної системи, березень.

Голова тендерного комітету

В.М. Пучков

використання

ЗВІТ*
про результати проведення процедури закупівлі
(иА-202 1-03-19-001089-с. )
1. Найменування замовника. Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку.
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 43997335
2.1. Вид предмета закупівлі. Послуги
3. Конкретна назва предмета закупівлі, послуги з централізованого водопостачання.
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності). Код за ДК 021: 2015 - 65110000-7 (Розподіл води).
5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 39744 м .

6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг.
65029 Україна, Одеська область Одеса, 65029 м. Одеса, вул. КузнечнаД (Головний
навчальний корпус); 65020 м. Одеса, вул. Кузнечна,15 (Навчальний корпус №1); 65029 м.
Одеса, вул. Старопортофранківська, 61 (Лобораторний корпус №1);
65029 вул.
Пішонівська, 5 (Лабораторний корпус №2); 65029 м. Одеса, вул. Манежна, 42 (Гуртожиток
№1); 65020 м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71-А (гуртожиток №2); 65023 м. Одеса,
вул. Новосельського, 68-А(Гуртожиток № 3); 65009 м. Одеса, вул. Академічна, 20
(Гуртожиток №4); 65029 м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, 4 (Гуртожиток №5);
65023 м. Одеса, вул. Новосельського, 74/76(Гуртожиток №6); 65029 м. Одеса, вул.
Композитора Ніщинського, 4 (Гуртожиток - їдальня); 67582 Одеська область, Лиманський
р-н, с. Ілічанка, вул. Шкільна, 27 (Навчальний полігон).
7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, до 31.12.2021 р.
7.1. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків). Після оплата. 10 (десять)
банківських днів.
8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі. 19.03.2021 р. 10:26
^
£ .
9. Кількість учасників процедури закупівлі. 1
10. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)
учасників процедури закупівлі. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНФОКС» філія “Ш ФОКСВОДОКАНАЛ”.
11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі
застосування переговорної процедури закупівлі). 653391,36 грн. з ПДВ
12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону. 653391,36 грн. з ПДВ
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.
Відповідає кваліфікаційним критеріям,
встановленим в тендерній документації.

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір. 19.03.2021 10:26
15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в
результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю). Відсутні
16. Дата укладення договору про закупівлю. ЗО березня 2021 р.
17. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім ’я, по батькові (для фізичної особи)
учасника, з яким укладено договір про закупівлю. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» філія “Ш ФОКСВОДОКАНАЛ”.
18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 65039, Україна,
Одеська обл., Одеса, Басейна, 5
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг).
Відсутня
с

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 653391,36 грн. 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 про закупівлю*.69/21 в

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

В.М. Пучков

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021 рік,
протокол № 15 від 17.03.2021 р.

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія.
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, 65029, м. Одеса, вул.
КузнечнаД Код ЄДРПОУ 43997335, відноситься до категорії згідно п.З ч.І статті 2.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). Послуги з
централізованого водовідведення, Код ДК 021-2015 (90430000-0)- Послуги з відведення
стічних вод
3. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі

538456,19

грн. з ПДВ.
4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2272/2282
5.

Вид

закупівлі та

орієнтовний початок проведення.

Закупівля

без

електронної системи, березень.

Голова тендерного комітету

В.М. Пучков

використання

ЗВІТ*
про результати проведення процедури закупівлі
(UA-2021-03-18-008398-с.)
1. Найменування замовника. Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку.
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 43997335
2.1. Вид предмета закупівлі. Послуги
3. Конкретна назва предмета закупівлі, послуги з централізованого водовідведення.
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності). ДК 021-2015 (90430000-0) Послуги з відведення стічних вод.
5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 39639 м3.
6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг.
65029 Україна, Одеська область Одеса, 65029 м. Одеса, вул. КузнечнаД (Головний
навчальний корпус); 65020 м. Одеса, вул. КузнечнаД5 (Навчальний корпус №1); 65029 м.
Одеса, вул. Старопортофранківська, 61 (Лобораторний корпус №1);
65029 вул.
Пішонівська, 5 (Лабораторний корпус №2); 65029 м. Одеса, вул. Манежна, 42 (Гуртожиток
№1); 65020 м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71-А (гуртожиток №2); 65023 м. Одеса,
вул. Новосельського, 68-А(Гуртожиток № 3); 65009 м. Одеса, вул. Академічна, 20
(Гуртожиток №4); 65029 м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, 4 (Гуртожиток №5);
65023 м. Одеса, вул. Новосельського, 74/76(Гуртожиток №6); 65029 м. Одеса, вул.
Композитора Ніщинського, 4 (Гуртожиток - їдальня).
7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, до 31.12.2021 р.
7.1. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків). Після оплата. 10 (десять)
банківських днів.
8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі. 19.03.2021 р. 10:08
9. Кількість учасників процедури закупівлі. 1
10. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)
учасників процедури закупівлі. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНФОКС» філія “Ш ФОКСВОДОКАНАЛ”.
11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі
застосування переговорної процедури закупівлі). 538456,19 грн. з ЦДВ
12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону. 538456,19 грн. з ЦДВ
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.
Відповідає кваліфікаційним критеріям,
встановленим в тендерній документації.
14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір. 19.03.2021 10:08

15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в
результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю). Відсутні
16. Дата укладення договору про закупівлю. ЗО березня 2021 р.
17. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)
учасника, з яким укладено договір про закупівлю. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ш ФОКС» філія “Ш ФОКСВОДОКАНАЛ”.
18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 65039, Україна,
Одеська обл., Одеса, Басейна, 5
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг).
Відсутня
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 538456,19 грн. з ПДВ.
с
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 про закупівлю*.69/21 с

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

Голова тендерного комітету

В.М. Пучков

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021 рік,
протокол № 94 від 17,06,2021 р.

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія.
Д ерж авний університет інтелектуальних технологій і з в ’язку, 65029, м. Одеса, вул.
К узнечнаД Код ЄД РП О У 43997335, відноситься до категорії згідно п.З ч. 1 статті 2.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності), послуги з
водопостачання питної води, ДК 021-2015 (65110000-7) Розподіл води.
3. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі 41945,05 грн.
з ПДВ.
4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2272/2282
5. Вид закупівлі та орієнтовний початок проведення. П ереговорна скорочена процедура,
червень.
6. Примітки ст.40, ч.2, абз.4 п.2 Відсутність конкуренції з технічних причин, як а має бути
докум ентально підтверджена зам овником . «Відповідно ріш ення виконавчого комітету
Затоківської селищ ної ради № 474 від 26.04.2019 р. та ріш ення X L I сесії УП ск ли к ан н я від
13.06.2019 р. № 1124 ТОВ «В. КА» є єдиним виконавцем послуг з водопостачання питної
води на базі відпочинку «Електрон» Л им анського р-н. в смт. Затока, О деської області,
Білгород-Д ністровського р-н.ву якого з ТОВ «ІН Ф О К С » Ф ілії Інф оксводоканал укладено
договір № 02956/3, дія якОЙ) розпочинається з 01.06.2019 р. Тому, за відсутністю
конкуренції з технічних причин, як а має бути докум ентально підтвердж ена замовником
(ст.40, 4.2, абз.4 п.2), на відповідному ринку, зам овни к може придбати послуги з
водопостачання питної води ли ш е в одного п о стач ал ьн и ка, а саме у ТОВ «В. КА».

Голова тендерного комітету,
начальник СААР та Б

Секретар тендерного комітету,
провідний економіст ПФВ

ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
иА-2021-06-23-012217-с
Дата формування звіту: ЗО червня 2021

Найменування замовника:

Державний університет інтелектуальних технологій
і зв'язку

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

43997335

М ісцезнаходження замовника:

65023, Україна, Одеська область, Одеса,
вул.Кузнечна, будинок 1

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Назва предмета закупівлі:

Розподіл води

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:65110000-7: Розподіл води

Назва
номенклатурної
позиції
предмета
закупівлі

Код згідно 3
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
п озиції предмета
закупівлі

послуги 3
водопостачання
питної води

ДК 021:2015:
6 5 1 1 0 0 0 0 -7 -^
Розподіл води'”

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

1100.92
метри
’■* кубічні

Вид закупівлі:

М ісце поставки товарів
або місце виконання
робіт чи надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

67772, Україна, Одеська
область, БілгородДністровський р-н., смт.
Затока, Лиманський р-н.,
база відпочинку
«Електрон»

до 31 грудня
2021

Процедура

Умови оплати:
Подія
Надання послуг

Опис Тип оплати Період, (днів)
Післяоплата

Дата оприлюднення оголош ення про
проведення процедури закупівлі:

5

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Банківські 100

23 червня 2021 16:25

Кількість учасників закупівлі:

1

Найменування
учасників
процедури
закупівлі (для
юридичної особи)
або прізвищ е,
ім'я, по батькові
(для фізичної
особи)

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

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджую ть відповідність
учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею
16 Закону України "Про
публічні закупівлі", та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВ «В. КА»

41 945,05 UAH з
ПДВ

41 945,05 UAH
зГІДй

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

23.06.2021 16:25

Підстави для прийняття ріш ення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщ о в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощ еної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

ЗО червня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

41 945,05 UAH (в тому числі ПДВ 6 990,84 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

»

»4

ТОВ «В. КА»

М ісцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

67772, Україна, Одеська обл., БілгородДністровський, смт. Затока, вул. Лиманська, 332

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору:

ТП-104/21

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021 рік,
протокол № 93 від 17.06.2021 р.

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія.
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, 65023, м. Одеса, вул.
Кузнечна,1 Код ЄДРПОУ 43997335, відноситься до категорії згідно п.З ч.І статті 2.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі і частин' предмета закупівлі (лотів) (за наявності).
Електрична енергія (універсальна послуга),

ДК 021-2015 (09310000-5)- Електрична

енергія (універсальна послуга).
3. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 2 352 000,00
грн. з ЦДВ.
4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2273/2282
5. Вид закупівлі та орієнтовний початок проведення. Скорочена переговорна процедура
закупівлі, червень.
6. Примітки відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально
підтверджена замовником на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю
може бути укладено лише з одним постачальником,

за відсутності при цьому

альтернативи, згідно Закону України «Про публічні закупівлі» відповідно до ст.40, ч.2,
абз.4 п.2.

*

Голова тендерного комітету
начальник СААР та Б

М.В. Стадник

Секретар тендерного комітету,
провідний економіст ПФВ

М.В. Мал юта

ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
иА-2021-06-22-011008-с
Дата формування звіту: 01 липня 2021

Найменування замовника:

Державний університет інтелектуальних технологій
і зв'язку

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

43997335

М ісцезнаходження замовника:

65023,гУкраїна, Одеська область, Одеса,
вул.Кузнечна, будинок 1

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Електрична енергія (універсальна послуга)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

Назва
номенклатурної
позиції
предмета
закупівлі

Код згідно 3
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції
предмета
закупівлі

Електрична
енергія
(універсальна
послуга)

ДК 021:2015:^
0 9 3 1 0 0 0 0 -5 Електрична
енергія

•

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

-1400000
Кіловат-година

Місце поставки товарів
або місце виконання
робіт чи надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

65029, Україна, Одеська
область, Одеса, вул.
Манежна, 42 (Гуртожиток
№1); 65020 м. Одеса, вул.
Старопортофранківська,
71-А (гуртожиток №2);
65023 м. Одеса, вул.
Новосельського, 68А(Гуртожиток № 3); 65009
м. Одеса, вул. Академічна,
20 (Гуртожиток №4);
65029 м. Одеса, вул.
Композитора
Ніщинського, 4
(Гуртожиток №5); 65023
м. Одеса, вул.
Новосельського, 74/76
(Гуртожиток № 6)

ДО 3 1

грудня 2021

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:
Подія

Опис Тип оплати

Поставка товару

Післяоплата

Період, (днів)
Тип днів Розмір оплати, (%)
.................... .. .......
\
5
Робочі
100

Дата оприлюднення оголош ення про
проведення процедури закупівлі:

22 червня 2021 16:27

Кількість учасників закупівлі:

1

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвищ е, ім'я, по
батькові (для фізичної
особи)

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

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

г
$
ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

2 352 000,00
и АН з ПДВ

•■-*7

л »

2 352 000,00
UAH з ПДВ

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
Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.

»

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

22.06.2021 16:27

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщ о в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощ еної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

ЗО червня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

2 352 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 392 000,00
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

М ісцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

65007, Україна, Одеська обл., Одеса, ВУЛИЦЯ МАЛА
АРНАУТСЬКА будинок 88

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору:

ТТ-106/21

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021 рік,
протокол № 39 від 14.04,2021 р.

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія.
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, 65023, м. Одеса, вул.
КузнечнаД Код ЄДРПОУ 43997335, відноситься до категорії згідно п.З ч.І статті 2.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).
Електрична енергія (універсальна послуга),

ДК 021-2015 (09310000-5)- Електрична

енергія (універсальна послуга).
3. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 747 600,00
грн. з ПДВ.
4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2273/2282
5. Вид закупівлі та орієнтовний початок проведення. Скорочена переговорна процедура
закупівлі, квітень.

Заступник голови тендерного комітету

О.Д. Дмитренко

ЗВІТ*
про результати проведення процедури закупівлі
(UA-2021-04-21 -002364-а ) від 07.05.2021 р.
1. Найменування замовника: Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку,
65023, м. Одеса, вул. КузнечнаД.
2. Категорія Замовника: відноситься до категорії згідно п.З ч.І статті 2, Юридична
особа,яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 43997335
4. Вид предмета закупівлі. Товари
5. Узагальнена назва предмета закупівлі. Електрична енергія (універсальна послуга).
6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності). Код за ДК 021: 2015 - (09310000-5)- Електрична енергія.
с
7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 445000 кВт*год.
6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг.
65029 Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Манежна, 42 (Гуртожиток №1); 65020 м.
Одеса, вул. Старопортофранківська, 71-А (гуртожиток №2); 65023 м. Одеса, вул.
Новосельського, 68-А(Гуртожиток № 3); 65009 м. Одеса, вул. Академічна, 20 (Гуртожиток
№4); 65029 м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, 4 (Гуртожиток №5); 65023 м. Одеса,
вул. Новосельського, 74/76 (Гуртожиток № 6)
7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, до 31.21.2021 р.
7.1. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків). Надання послуг. Після оплата.
Оплата рахунків за спожиту та розподілену електроенергію здійснюється Замовником
самостійно на протязі 05 робочих днів з дня отримання рахунків, на підставі акту
прийняття-передавання товарної продукції грошовими коштами на поточний рахунок зі
спеціальним режимом використання Учасника.
8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі. 21.04.2021 р. 14:20
а*

^

*

9. Кількість учасників процедури закупівлі. 1
10. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)
учасників процедури закупівлі. Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська
Обласна Енергопостачальна Компанія»
11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі
застосування переговорної процедури закупівлі). 747 600,00 грн. з ЦДВ
12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону. 747 600,00 грн. з ПДВ
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.
Відповідає кваліфікаційним критеріям,
встановленим в тендерній документації.

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір. 21.04.2021 14:20
15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в
результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю). Відсутні
16. Дата укладення договору про закупівлю. ЗО квітня 2021 р.
17. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім ’я, по батькові (для фізичної особи)
учасника, з яким укладено договір про закупівлю. Товариство з обмеженою відповідальністю
«Одеська Обласна Енергопостачальна Компанія».
18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 65007, м. Одеса, вул.
Мала Арнаутська, 88.
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг).
Відсутня
с
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 747 600,00 грн. 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 про закупівлю*. ТТ-069/21

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

Заступник голови тендерного комітету,
головний бухгалтер

О.Д. Дмитренко

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021 рік,
протокол № 41 від 15,04,2021 р.

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія.
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, 65023, м. Одеса, вул.
КузнечнаД Код ЄДРПОУ 43997335, відноситься до категорії згідно п.З ч.І статті 2.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).
Електрична енергія, Код за ДК 021:2015 - 09310000-5 - Електрична енергія.
3. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 1516486,02
грн. з ЦДВ.
4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2273/2282
5. Вид закупівлі та орієнтовний початок проведення. Відкриті торги, квітень.

Заступник голови ТК,
головний бухгалтер

О.Д. Дмитренко

ЗВІТ*
про результати проведення процедури закупівлі
(иА -2021-04-15-008510-Ь ) від 28.05.2021 р.
1. Найменування замовника: Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку,
65023, м. Одеса, вул. КузнечнаД.
2. Категорія Замовника: відноситься до категорії згідно п.З ч.І статті 2, Юридична особа,яка
забезпечує потреби держави або територіальної громади.
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 43997335
4. Вид предмета закупівлі. Товари
5. Узагальнена назва предмета закупівлі. Електрична енергія.
6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності). Код за ДК 021: 2015 - (09310000-5)- Електрична енергія.
7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 595000 кВт*год.
6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг.
65023, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Кузнечна, 1 (Головний Навчальний
комплекс), 65029, м. Одеса, вул. Пішонівська, 5 (Лабораторний корпус №2), 65029, м. Одеса,
вул. Композитора Ніщинського, 4 (гуртожиток-їдальня); 65020, м. Одеса, вул. Кузнечна, 15
(Н авчальн и й корпус №1), 65020, м. Одеса, вул. С тапоп ортоф ран ківська, 61 (Л абораторний
корпус №1); 67852, Одеська область, Лиманський район, с. Ілічанка, вул. Шкільна, 27
(Навчальний полігон); 67772, Україна, Одеська область, БілгородДністровський район,
смт. Затока, Лиманський район, База відпочинку «Електрон» 7. Строк поставки товарів,
виконання робіт чи надання послуг, до 31.21.2021 р.
7.1. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків). Надання послуг. Після оплата.
Оплата рахунків за спожиту та розподілену електроенергію здійснюється Замовником
самостійно на протязі 05 банківських днів з дня отримання рахунків, на підставі акту
прийняття-передавання товарної продукції грошовими коштами на поточний рахунок зі
спеціальним режимом використання Учасника.
8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі. 15.04.2021 р. 14:20
9. Кількість учасників процедури закупівлі. 10 _______________ __________________________
Найменування учасників
Ціна пропозицій
Ціна
Інформація про наявність і
процедури закупівлі (для
учасника до
пропозицій
відповідність установленим
юридичної особи) або
початку
учасника після
законодавством вимогам
прізвище, ім'я, по батькові
аукціону (ціна
закінчення
документів, що підтверджують
(для фізичної особи)
пропозиції на
аукціону, грн.
відповідність учасників
переговорах у
кваліфікаційним критеріям згідно
разі
зі статтею 16 Закону України “Про
застосування
публічні закупівлі”, та
** перЗгов'орної
наявність/відсутність обставин,
процедури
установлених статтею 17 цього
закупівлі), грн.
Закону
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД"

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"

1128784,02

1128784,20

1249500,00

1249500,00

Учасник процедури закупівлі не
відповідає встановленим абзацом
першим частини третьої статті 22
Закону вимогам до учасника
відповідно до законодавства
Учасником не було задоволено усіх
вимог Замовника, що викладені в
Тендерній документації.
Учасник процедури закупівлі не
відповідає встановленим абзацом
першим частини третьої статті 22
Закону вимогам до учасника
відповідно
до
законодавства
Учасником не було задоволено усіх
вимог Замовника, що викладені в
Тендерній документації.

Учасник процедури закупівлі не
відповідає встановленим абзацом
першим частини третьої статті 22
Закону вимогам до учасника
відповідно
до
законодавства
Учасником не було задоволено усіх
вимог Замовника, що викладені в
Тендерній документації.
Відповідає
кваліфікаційним
критеріям,
встановленим
в
тендерній
документації.
Відсутні підстави для відмови,
установлені ст.
17
Закону
України
’’Про
публічні
закупівлі”

TOB "ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВІС"

1279250,00

1279250,00

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ"

1289201,97

1289201,97

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Волиньелектрозбут"

1289201,98

1289201,98

Не розглядався

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МИКОЛАЇВГA3 ЗБУТ"

1487500,00

<■ 1291150,00

Не розглядався

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ЕНЕРГОІНВЕСТПРОЕКТ"

1382720,00

1307366,00

Не розглядався

1380400,00
1314950,00

1314940,00
1314950,00

Не розглядався
Не розглядався

1375548,37

1375548,37

Не розглядався

TOB "УКР ГАЗ РЕСУРС"
TOB "ОВІС ТРЕЙД"
TOB "Одеська обласна
енергопостачальна компанія"
(TOB "ООЕК")

10. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір. 13.05.2021 16:15
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якшо в
результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю). Відсутні
12. Дата укладення договору про закупівлю: 28 травня 2021 р.
13. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 1 289 201,97 грн. (в тому числі ПДВ 214 866,99
грн.)
14. Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ"
15. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 02230, Україна, м.
Київ обл., м. Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7А, офіс 119
16. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг).
Відсутня
17. Ідентифікатор договору про закупівлю*.ТТ-084/21
18. Застосовані критерії оцінки: Ціна -100%

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

Голова тендерного комітету

УЬс *

/

В.М. Пучков

