
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати проведення  переговорної процедури закупівлі 

 
1. Замовник. 
1.1. Найменування.  Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Запорізькій області. 
1.2. Код за ЄДРПОУ.  20495280. 
1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 50, м. Запоріжжя, 69001.  
2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет України. 
3. Інформація про предмет закупівлі.  
3.1. Найменування предмета закупівлі. пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води (код 35.30.1 згідно  ДК 016:2010);   пара, гаряча вода та пов’язана продукція        (код 
09320000-8 згідно ДК 021:2015). 
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 177,78178 Гкал. 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Перемоги, 50,            
м. Запоріжжя, 69001. 
 3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень–грудень 2016 року. 
4. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.  
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
застосування переговорної процедури закупівлі:  www.new.spfu.gov.ua  
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі, розміщеної 
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. № 073716, „ВДЗ” №48(12.03.2016) 
від 12.03.2016р. 
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.  073716/1 від 
12.03.2016р. 
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. № 075797, „ВДЗ” №50(15.03.2016) від 15.03.2016р. 
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 22.02.2016. 
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.  
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Концерн «Міські теплові мережі». 
6.2.Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків. 32121458. 
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 
телефон, телефакс. бул. Гвардійський, 137, м. Запоріжжя, 69091, тел./факс (061)224-08-55, 
(061)222-22-34. 
7. Результат проведення процедури закупівлі. 
7.1. Дата акцепту пропозиції. 15.03.2016. 
7.2. Дата укладання договору про закупівлю.  29.03.2016.   
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 
272 100,00 грн. з ПДВ 
          (цифрами) 

(двісті сімдесят дві  тисячі сто гривень 00 копійок) з ПДВ у т.ч. 
          (словами) 

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі) закупівлі товару). 
8. Відміна процедури закупівлі. 
8.1. Дата прийняття рішення.- 
8.2. Підстава.- 
 
Голова комітету з конкурсних торгів, 
начальник регіонального відділення                                                                                 О.Д. Спіріна 
 
Шаповалова А.М.  
224-30-94 


