
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 

15123XX750879                          №405(22.12.2015)                                        252968 

від 22.12.2015 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник.  

1.1. Найменування: Івано-Франківський навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа-ліцей №23 Прикарпатського національного університету 

ім.Василя Стефаника" Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області   

1.2. Код за ЄДРПОУ: 20559040 

1.3. Місцезнаходження: вул.Гетьмана Мазепи, 90, м.Івано-Франківськ, 76018   
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів 

3. Інформація про предмет закупівлі. 

3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010  – 35.30.1 – Пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої води, теплове навантаження 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 258,54 Гкал; 0,7833 

Гкал/год (в міцяць) 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Гетьмана Мазепи, 90, 

м. Івано-Франківськ, 76018   

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2015 рік  

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.  

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про 

застосування переговорної процедури закупівлі. 

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 

 13.11.2015 №228516, "ВДЗ" №378(13.11.2015) 
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 

13.11.2015 №228516, "ВДЗ" №378(13.11.2015) 
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: 

23.11.2015 р. №232856, "ВДЗ" №384(23.11.2015) 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 

09.11.2015 р. 

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.  

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне міське підприємство "Івано-

Франківськтеплокомуненерго"   

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: Україна, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 59а, 

(0342)26-35-11 
 7. Результат проведення процедури закупівлі.  

7.1. Дата акцепту пропозиції: 18.11.2015 р. 

7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 17.12.2015 р. 

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 

500 000 грн. 00 коп. з ПДВ 

                   (цифрами) 

(П’ятсот тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ 

                   (словами) 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran20#n20


7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 1451,15 грн/Гкал (з ПДВ); 22764,18 

грн/Гкал/год (з ПДВ) 

8. Відміна процедури закупівлі. 

8.1. Дата прийняття рішення. 

8.2. Підстава. 

 

 

Директор школи-ліцей №23                                                  

 

 

Заступник  

директора         департаменту  

державних закупівель  

та державного замовлення 

 

 

     М.Д.Василик 

 

                                        

Лілія Дудник 

 


