
ПОВІДОМЛЕННЯ 

 про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або 

пропозиції за результатами 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. 

 2. Предмет закупівлі: 

  2.1. Найменування предмета закупівлі: 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. 

 2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: лот 1 -

145548 м куб.; лот 2 – 350525 м куб. 

  2.3. 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. 

  2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з дати 

підписання договору до 31 грудня 2015 року. 

3. Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі. 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 

закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель: 07.10.2015 № 210030, «ВДЗ»  № 352 (07.10.2015) від 07.10.2015.  

5. Учасник-переможець (учасники-переможці): 



5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України». 

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 20077720. 

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для 

фізичної особи), телефон, телефакс: вул. Б. Хмельницького, б. 6, м. Київ, 

01001, тел.   0445863537, 0445863310. 

 6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової 

пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури 

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. 

 7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів 

(цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної 

процедури закупівлі): 08.10.2015.  

 8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю: 

07.11.2015. 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів,                                       С. В. Лєонов 

проректор 

 


