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ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування: ДНЗ “Харківське вище професійне училище №6”
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05537609
1.3. Місцезнаходження: вул.Войкова,1, м. Харків, 61036
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари
та гарячої  води (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої  води)  -  216,92350
Гкал
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Войкова,1, м. Харків,
61036
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  з 1 грудня по 31 грудня
2014 року включно
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1.  Адреса  веб-сайту,  на  якому  замовником  додатково  розміщено  інформацію  про
застосування переговорної процедури закупівлі www.metalist.ptu.org.ua
4.2.  Дата  оприлюднення  і  номер  інформації  про  застосування  переговорної  процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №207707,
“ВДЗ” №148(11.12.2014) від 11.12.2014р.
4.3.  Дата  оприлюднення  та  номер  обґрунтування  застосування  переговорної  процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 207707/1
від 11.12.2014р.
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: №211097 ВДЗ №151 (16.12.2014) від 16.12.2014
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 05.12.2014р.
6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі: 
КП “Харківські теплові мережі”, 31557119, м.Харків, вул.Доброхотова,11, (057)758-84-07
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції:
КП “Харківські теплові мережі” - 11.12.2014р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю:
КП “Харківські теплові мережі” - 22.12.2014р.
7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю:
КП “Харківські теплові мережі”
300000грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
триста тисяч грн.(з ПДВ) .
(словами)
7.4.  Ціна  за  одиницю  товару(у  разі  закупівлі  товару):  інформація  надається  у  вигляді
окремого електронного документу.
8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів    ____________  В. М. Костоглодов 
                                                                    (підпис, М.П.)

(0572) 51-30-37, Свєшнікова Марина Володимирівна


