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16032ХХ321377

073674

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення
переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Управління культури виконавчого комітету Івано-Франківської
міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05457767
1.3. Місце знаходження. м.Івано-Франківськ, вул. Дністровська,28, 76018
2. Джерело фінансування закупівлі. кошти місцевого бюджету
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі. Код Державного класифікатора продукції та
послуг ДК 016-2010-35.30.1 – Пара та гаряча вода,постачання пари та гарячої води,
(ДК 021:2015-09320000-8 – Пара,гаряча вода та пов’язана продукція).
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 615 Гкал., 1,72
Гкал. ( 36 куб.м.)
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м.Івано-Франківськ,
вул. Дністровська,28, 76018
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень-грудень 2016
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі . www. mvk.if.ua
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
24.02.2016, № 053776, ВДЗ №37 (24.02.2016) 16023ХХ262246.
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
24.02.2016 № 053776, ВДЗ № 37 (24.02.2016) 16024FX276105.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель. 01.03.2016 №060067 ВДЗ №41 (01.03.2016)
16024FХ278410.
5.Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 18.02.2016

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі:
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Державне міське підприємство «ІваноФранківськтеплокомуненерго».
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 03346058.
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс м.Івано-Франківськ , вул. Б.Хмельницького, 59-а, 76007, тел.
(0342) 6-35-55
7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції. 25.02.2016
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 10.03.2016
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
1 031 136 грн. 81коп.
(цифрами)
Один мільйон тридцять одна тисяча сто тридцять шість грн. 81 коп.
(словами)
7.4. Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару). 1 Гкал. – 1,40275
8.Відміна процедури закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.

Голова комітету з конкурсних торгів

Коник М.М.

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми інформації про результати
проведення процедури закупівлі в одного учасника
1. Інформація готується українською мовою, а також англійською мовою, у випадках,
передбачених частиною четвертою статті 10 Закону України "Про здійснення державних
закупівель" (далі - Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із
зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку
печаткою замовника.
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.
3. Щодо пункту 1 інформації.
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 та 27 частини першої статті 1
Закону.
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці
(Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця
номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.
4. Щодо пункту 2 інформації.
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з
урахуванням пункту 4 частини першої статті 1 Закону. У разі коли замовником є
підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у пункті 2 зазначається: "Кошти
підприємства".
5. Щодо пункту 3 інформації.
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням підпунктів 23,
24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з Порядком визначення предмета
закупівлі, який затверджується Міністерством економіки України.
6. Щодо пункту 4 інформації.
У пункті 4.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту
відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування, на якому замовником
додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).
7. Щодо пункту 6 інформації.
У підпункті 6.1 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної
особи - прізвище, ім'я, по батькові.

У підпункті 6.2 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а
для фізичної особи - ідентифікаційний номер (за наявності).
У підпункті 6.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці
(Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця
номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.
8. Щодо пункту 7 інформації.
Підпункт 7.3 заповнюється у разі відміни процедури закупівлі в одного учасника із
зазначенням причин відповідно до статті 30 Закону. В такому разі підпункти 7.1 - 7.2 не
заповнюються.
Заступник директора
департаменту державних закупівель
та державного замовлення С.С.Пересунько

