
         

ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування переговорної процедури закупівлі  

 

1. Замовник: 

    1.1. Найменування: Українська академія банківської справи. 

    1.2. Код за ЄДРПОУ: 23635020. 

    1.3. Місцезнаходження:  вул. Петропавлівська,  б. 57, м. Суми, 

Україна, 40000. 

    1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 26004109812, банк ТВБВ 

№10018/0145 в філії СОУ АТ «Ощадбанк», вул. Іллінська, 49, м. Суми, 

40000, МФО 337568. 

    1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з 

учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та 

телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна 

адреса): Мордвінов Віталій Миколайович – головний інженер служби 

головного інженера, вул. Петропавлівська, б. 59, кім. 426, м. Суми, 40000,  

тел. (0542) 665-073, e-mail: info@uabs.edu.ua. 

    2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 808608,30 грн. (вісімсот вісім тисяч шістсот вісім грн. 

30 коп. ) з ПДВ. 

     3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується 

інформація про закупівлю: uabs.edu.ua. 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

  4.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 – 35.11.10-00.00- 

енергія електрична (енергія електрична). 

  4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 

443218 кВт*год. 

  4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи  надання послуг: м. 

Суми, об’єкти Українська академія банківської справи. 
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 

вересень-грудень 2015 року. 

5. Найменування / прізвище, ім’я, по батькові, місце знаходження  та 

контактні телефони учасника (учасників), з яким(якими) проведено 

переговори: Публічне акціонерне товариство «Сумиобленерго», вул. Д. 

Коротченка, б. 7, м. Суми, Україна, 40035,  тел. 0542659433, 0542786424.   

6. Інформація про ціну пропозиції: 808608,30 грн. (вісімсот вісім тисяч 

шістсот вісім грн. 30 коп. ) з ПДВ, ціна пропозиції за одиницю товару:    

 

 № 

з/п 

 Назва товару  Ціна за одиницю 

товару з ПДВ, грн. 

 1 Енергія електрична (навчальні корпуси)  2,16288 

 2 Енергія електрична (гуртожитки без 

електроплит) 

 0,5472 

3 Енергія електрична (гуртожитки з 

електроплитами) 
 0,5472 

  



 7. Умова застосування переговорної процедури: п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» - відсутність 

конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, 

внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 

постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 

    8. Додаткова інформація: відсутня. 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів,                                       С. В. Лєонов 

проректор 


