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Повідомлення про акцепт 
пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції 

за результатами застосування переговорної процедури закупівлі 
 

 

1. Замовник (генеральний замовник). 

1.1. Найменування: Управління освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02143465 

1.3. Місцезнаходження: вул. Степана Бандери, 10-а, м. Івано-Франківськ, 76014 
 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 (35.30.12-00.00) - пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії) 

(код CPV:2008 - 09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція) 

2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг: 

11 792 Гкал - теплова енергія для центрального теплопостачання, 

500 м. куб. - гаряча вода, 

7,2864 Гкал/год - місячне приєднане теплове навантаження 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 

заклади освіти м. Івано-Франківська 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року 
 

3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі 
 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 

ВДЗ № 1 (04.01.2016) від 04.01.2016р., номер інформації 000561 
 

5. Учасник-переможець (учасники-переможці). 

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: 

Державне міське підприємство “Івано-Франківськтеплокомуненерго” 

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 03346058 

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 

телефон, телефакс: 76007, м. Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 59-а, тел.: (03422) 

6-35-11 
 

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї, 

пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 

18 571 395,05 грн. (з ПДВ) 
(цифрами) 

вісімнадцять мільйонів п’ятсот сімдесят одна тисяча триста дев’яносто п’ять грн. 

05 коп. (з ПДВ)                                                 (словами) 
 

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової 

пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 

06.01.2016р. 
 

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода): 

відповідно до ч. 3 ст. 39 ЗУ “Про здійснення державних закупівель” 
 

9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення: 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів      Н.Карпик 


