
      ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економічного  

розвитку і торгівлі України 

         15.09.2014 № 1106 

         

ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування переговорної процедури закупівлі  

 

1. Замовник: 

    1.1. Найменування: ДВНЗ «Українська академія банківської справи 

Національного банку України». 

    1.2. Код за ЄДРПОУ: 23635020. 

    1.3. Місцезнаходження:  вул. Петропавлівська,  б. 57, м. Суми,  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: 3546583,55 грн. (три мільйони п'ятсот сорок шість 

тисяч п'ятсот вісімдесят три грн. 55 коп.) з ПДВ, у т. ч.:  лот 1 – 435814,38 

грн. (чотириста тридцять п'ять тисяч вісімсот чотирнадцять грн. 38 

коп.) з ПДВ; лот 2  - 3110769,17 грн. (три мільйони сто десять тисяч 

сімсот шістдесят дев'ять грн. 17 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: код ДК 016:2010 - 06.20.1- газ 

природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний), 2 

лоти: лот 1: газ природний, виключно для виробництва теплової енергії, 

яка споживається населенням; лот 2: газ природний, виключно для 

виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними 

установами та організаціями. 

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

лот 1 – 145548 м куб.; лот 2 – 350525 м куб. 

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

лот 1 - котельня гуртожитків №№ 2, 3 за адресою: вул. Якіра, буд. 10, 

м. Суми, 40009; котельня  гуртожитку № 1 за адресою: вул. Прокоф’єва, 

буд. 38Б, м. Суми, 40016; 

лот 2 - котельня навчального корпусу № 1 за адресою: вул. Соборна, 

буд. 39, м. Суми, 40000; котельня навчального корпусу № 2 за адресою: 

вул. Петропавлівська, буд. 57, м. Суми, 40000; котельня навчального 

корпусу № 3 за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 59, м. Суми, 40000; 

котельня оздоровчо-спортивного комплексу «Легкоатлетичний манеж» 



за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 38/1, м. Суми, 40016; котельня 

гуртожитку–готелю «Олімпійській»  за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 

38/2, м. Суми, 40016; котельня наукової бібліотеки за адресою: вул. 

Покровська, буд. 9-1, м. Суми, 40000; топкової гаражу за адресою:  вул. 

Якіра, буд. 10, м. Суми, 40009. 
 4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з дати 

підписання договору до 31 грудня 2015 року. 

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

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

переговори: Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна 

компанія  «Нафтогаз України», вул. Б. Хмельницького, б. 6,  м. Київ, 

01001, тел.: (044) 586-35-37, (044) 586-33-10.   

 6. Інформація про ціну пропозиції: 3546583,55 грн. (три мільйони 

п'ятсот сорок шість тисяч п'ятсот вісімдесят три грн. 55 коп.) з ПДВ, у т. 

ч.:  лот 1 – 435814,38 грн. (чотириста тридцять п'ять тисяч вісімсот 

чотирнадцять грн. 38 коп.) з ПДВ; лот 2  - 3110769,17 грн. (три мільйони 

сто десять тисяч сімсот шістдесят дев'ять грн. 17 коп.) з ПДВ; ціна 

пропозиції за одиницю товару: лот 1 – 2994,30 грн. (дві тисячі дев’ятсот  

дев’яносто чотири грн. 30 коп.) з ПДВ за 1 тис. м куб.; лот 2 – 8874,60 грн. 

(вісім тисяч вісімсот сімдесят чотири грн. 60 коп.) з ПДВ за1 тис. м куб. 

    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 

 

 


