
ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування: Автотранспортний технікум Державного вищого 
навчального закладу «Національний гірничий університет».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 2641744.

1.3. Місцезнаходження: 49054, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 111.

2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет.

3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі: 35.30.2 пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої води (теплова енергія в вигляді гарячої води).

3.2. Кількість товарів або обсяг.виконання робіт чи надання послуг: 800 Гкал.

3..3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 111, 111 А.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-2015- 
грудень2015.

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: від 23.01.2015р. № 020338, «ВДЗ» № 175 (23.01.2015р.).

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної 
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з 
питань закупівель: від 23.01.2015 №020338, «ВДЗ» №175(23.01.2015).

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: від 31.01.2015 
№ 030914, «ВДЗ» № 181(31.01.2015).

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 
15.01.2015.



6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
'32082770.

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце ироживання (для 
фізичної особи), телефон, телефакс: 49044, м. Дніпропетровськ, проспект 
Карла Маркса, 37, тел./факс (056) 744-03-34.

7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції: 26.01.2015.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 24.02.2015.

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 680000,00 гри. (шістсот 
вісімдесят тисяч гривень, 00 кон) в т.ч. ПДВ.

7/4. Ціна'за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

8. Відміна процедури закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.

8.2..Підстава.

Голова з конкурсних торгів


