
 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  

Міністерства економічного  

розвитку і торгівлі України  

22.03.2016 року  №490 

ЗВІТ  

про виконання договору про закупівлю 

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель*. UA-2018-12-26-000416-b 

2. Номер договору про закупівлю*. №01-01/2019 

3. Дата укладення договору*.  08.01.2019 року 

4. Ціна договору про закупівлю*. 935 894,00 грн. (Дев’ятсот тридцять п’ять тисяч 

вісімсот дев’яносто чотири грн. 00 коп.), без ПДВ. 
5. Найменування замовника*. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 

Херсонської області. 
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04059964. 

7. Місцезнаходження замовника*. Пр. Дніпровський, 23, м. Нова Каховка, Херсонська 

область, 74900. 
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної 

особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю *. ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ,,ТЕПЛОІНВЕСТ-ТАВРІЯ”. 
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 

учасника, з яким укладено договір про закупівлю*. 41292526 

10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) 

учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону*. вул.Історична, б.2/2, 

м.Нова Каховка, Херсонська область, 74900, тел. (050)321-68-65. 

11. Конкретна назва предмета закупівлі*. ДК 021:2015-09320000-8-пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція (послуги теплопостачання). 
11-1. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності)*. ДК 021:2015-09320000-8-пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція. 
12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором*. 364 

Гкал. 

13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг*. Пр-т Дніпровський, 23, 

м.Нова Каховка, Херсонська область, 74900. 
14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором*. До                       

31 грудня 2019 року. 
15. Строк дії договору. До 31 грудня 2019 року. 

16. Сума оплати за договором. 868 944,71 грн. (Вісімсот шістдесят вісім тисяч дев’ятсот 

сорок чотири грн. 71 коп.), з ПДВ.  
17. Причини розірвання договору, якщо таке мало місце. 

__________  

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично. 

{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі № 45 від 17.01.2017} 
 

Голова тендерного комітету _________________/ Чурсинов Л.Г./ 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0222-17/paran50#n50

