
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-12-23-014114-c
Дата формування звіту: 29 грудня 2021

Найменування замовника: Харківський національний автомобільно-дорожній
університет

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071168

Місцезнаходження замовника: 61002, Україна, Харківська область, м. Харків, вул.
Ярослава Мудрого 25

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: теплова енергія в гарячій воді

Код за Єдиним закупівельним
словником:

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

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

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

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

теплова енергія в
гарячій воді

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

9000
гігакалорія

0, Україна, 2,
Відповідно до
документації, 4

до 31 грудня
2022

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Остаточний розрахунок за
спожиту теплову енергію
Споживач здійснює до 4-го
числа місяця, наступного за
розрахунковим, при
розрахунках за показниками
приладів обліку

Пiсляоплата 4 Календарні 100



Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

23 грудня 2021 15:21

Кількість учасників закупівлі: 1

Найменування
учасників
процедури
закупівлі (для
юридичної особи)
або прізвище, 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
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
"ХАРКІВСЬКІ
ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

20 782 217,00 UAH
з ПДВ

20 782 217,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

23.12.2021 15:21

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

29 грудня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

20 782 217,00 UAH (в тому числі ПДВ 3 463 702,83
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ
ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

61037, Україна, Харківська область, місто Харків,
ВУЛИЦЯ МЕФОДІЇВСЬКА будинок 11

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

Відсутня

Ідентифікатор договору: 14212/22


