
ОГОЛОШЕННЯ  

про результати проведення торгів 

1. Замовник. 

1.1. Найменування. 

Виробнича філія Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності “Укрінтеренерго” 

Калуська теплоелектроцентраль  (Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності 

"Укрінтеренерго")  

1.2. Код за ЄДРПОУ. 

36335452 

1.3. Місцезнаходження. 

Вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77304 

2. Джерело фінансування закупівлі. 

Власні кошти 

3. Процедура закупівлі. 

Відкриті торги 

4. Інформація про предмет закупівлі. 

4.1. Найменування предмета закупівлі. 

Частини турбін (вологовідділювач турбіни ПТ-50-130) 

Код предмета  закупівлі  на основі  Державного  класифікатору ДК 016:2010 за показником п’ятого 

знаку – 28.11.3 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 

Вологовідділювач турбіни ПТ-50-130 в зборі – 2 шт. 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

Центральний склад ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ , вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-

Франківська обл., 77304. 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

Не пізніше 240 календарних днів від дати підписання Договору про закупівлю. 

5. Інформування про процедуру закупівлі. 

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про 

закупівлю (у разі такого розміщення). 

----- 

5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного 

на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 

www.tender.me.gov.ua 

19.10.2015 № 217164, ВДЗ №359/1/1 (19.10.2015)  

5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер 

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 

08.12.2015 №244230, ВДЗ №395/1/1 (08.12.2015)  

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. 

08.12.2015р. 

6.2. Дата укладення договору про закупівлю. 

21.12.2015р. 

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: 

дата прийняття рішення; 

----- 

http://www.tender.me.gov.ua/


підстава. 

----- 

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 

7 751 376,00 грн. (Сім мільйонів сімсот п’ятдесят одна тисяча триста сімдесят шість грн. 00 коп.) 

з ПДВ  

8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 

№ 
Повне найменування та характеристика 

товару 

Ціна за одиницю 

товару без ПДВ, 

грн. 

ПДВ, грн. 

Ціна за 

одиницю 

товару з ПДВ, 

грн. 

1 Вологовідділювач турбіни ПТ-50-130 3 229 740,00 645 948,00 3 875 688,00 

 

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. 

Вул. Зіньківська, 6, м. Полтава, 36029, тел. (0532) 511409, 511650  

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. 

----- 

Голова комітету з конкурсних торгів  

ВФ ДПЗД “Укрінтеренерго” Калуська ТЕЦ,  

заступник начальника ВФ  

Таран С.О. 

____________________ 

      (підпис, М.П.) 


