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Інформація
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник:
1.1. Найменування. ДНЗ “Харківське вище професійне училище №6”
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 05537609
1.3. Місцезнаходження. вул. Войкова, 1, м. Харків, 61036
1.4. Головний  розпорядник  коштів  (повне  найменування  та  ідентифікаційний  код  за  ЄДРПОУ).
Департамент  науки  і  освіти  Харківської  обласної  державної  адміністрації,  код  за  ЄДРПОУ
02146446
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевого бюджету
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
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 258,9332 Гкал
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 листопада 2014 по 31 грудня
2014 року
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1.  Адреса  веб-порталу  Уповноваженого  органу,  на  якому  розміщувалася  інформація  про
застосування переговорної процедури закупівлі www.tender.me.gov.ua
4.2. Адреса  веб-сайта,  на  якому  замовником  додатково  розміщено  інформацію  про  застосування
переговорної процедури закупівлі.: www.metalist.ptu.org.ua.
4.3. Дата  оприлюднення  і  номер  інформації  про  застосування  переговорної  процедури  закупівлі,
розміщеної  на  веб-порталі  Уповноваженого  органу  з  питань  закупівель.  № 181891  ВДЗ  №  115
(27.10.2014) від 27.10.2014
4.4.  Дата  оприлюднення та  номер інформації  про застосування переговорної  процедури закупівлі,
опублікованого в відповідних міжнародних виданнях: 
4.5.  Дата  оприлюднення  і  номер  обґрунтування  застосування  переговорної  процедури  закупівлі,
розміщеного  на  веб-порталі  Уповноваженого  органу  з  питань  закупівель.  №181891/1  ВДЗ  №115
(27.10.2014) від 27.10.2014
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування
переговорної  процедури  закупівлі,  розміщеного  на  веб-порталі  Уповноваженого  органу  з  питань
закупівель. №182850 ВДЗ №117 (29.10.2014) від 29.10.2014
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 23.10.2014 р.
6. Інформація про переможця переговорної процедури:
6.1. Найменування/прізвище,  ім'я,  по  батькові. Комунальне  підприємство «Харківські  теплові
мережі»
6.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 31557119
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон,
телефакс. вул. Доброхотова, 11, м. Харків, 61037, телефон (057)758-84-07, телефакс (057) 737-94-00
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.
Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» - 24.10.2014р.
7.2. Дата  укладення  договору  про  закупівлю.  Комунальне  підприємство  «Харківські  теплові
мережі» - 05.11.2014р.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
_300000,00 грн._ ; Триста тисяч гривень 00 коп. (з ПДВ)
 (цифрами)                                             (словами)
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
8. Відміна процедури закупівлі.



8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.

Заступник директора з НВР        ____________     Л. Ю. Тарабаренко 
                                                                                          (підпис, М.П.)
(0572) 51-30-37, Свєшнікова М. В.


