ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування.
Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 19480600
1.3. Місцезнаходження: вул. Фрунзе, 85, м. Київ, 04080
2. Джерело фінансування закупівлі: Власні кошти
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі.
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (заводський ремонт
роторів високого і середнього-низького тиску турбіни ПТ-50-130).
Код предмета закупівлі на основі Державного класифікатору ДК 016:2010 за показником
п’ятого знаку – 33.12.1, за показником десятого знаку - 33.12.11-00.00.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Зазначені в «Технічному завданні на послуги із заводського ремонту роторів високого і
середнього-низького тиску турбіни ПТ-50-130» в Додатку №1 до проекту Договору про
закупівлю, наведеного в Додатку 4 до документації конкурсних торгів.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Місце виконання заводського ремонту роторів високого і середнього-низького тиску турбіни
ПТ-50-130 - виробнича площадка (підприємство) Учасника, поставка відремонтованого
обладнання на умовах DDP – центральний склад ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ,
Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Промислова, 1, відповідно до редакції «Інкотермс 2010».
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Не більше 240 календарних днів (відповідно до умов проекту Договору про закупівлю,
наведеного в Додатку 4 до документації конкурсних торгів).
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника
про закупівлю (у разі такого розміщення). www.uie.kiev.ua
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
31.10.2014р., оголошення №184196, бюлетень №119(31.10.2014), www.tender.me.gov.ua
31.10.2014р., оголошення № 009544, АРР №119 (31.10.2014)
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
23.12.2014р., оголошення №218833, бюлетень №156(23.12.2014), www.tender.me.gov.ua
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою
укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель. 6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.
18.12.2014р.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю.
15.01.2015р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: Дата прийняття рішення: - Підстава: 7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
7 494 348,00 грн. (сім мільйонів чотириста дев’яносто чотири тисячі триста сорок вісім грн.
00 коп.) з ПДВ.

8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 9. Інформація про переможця торгів:
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
Публічне акціонерне товариство «Полтавський турбомеханічний завод»
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
00110792
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та
номер телефону, телефаксу.
Місцезнаходження зареєстроване та фактичне: вул. Зіньківська, 6, м. Полтава, 36029
тел. (0532) 51-14-09; факс (0532) 51-16-50
10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2. Учасники рамкової угоди.
10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

В.о. голови комітету з конкурсних торгів ДПЗД «Укрінтеренерго»
заступник директора з питань економіки та фінансів
Котляренко Д.В.

__________________
(підпис, М.П.)

