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Повідомлення про акцепт 

пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції 

1. Замовник (генеральний замовник): 

1.1. Найменування: КЗ “Костопільська філія Рівненського державного базового 

медичного коледжу” 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 25833244 

1.3. Місцезнаходження: 35000, Рівненська обл., м.Костопіль, вул.Грушевського, 18 

2. Предмет закупівлі: 

2.1. 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) - 270 Гкал: лот 

1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води - 143 Гкал; лот 2 - Пара та 

гаряча вода; постачання пари та гарячої води - 127 Гкал 

2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг: 270 Гкал 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 35000, Україна, 

Рівненська обл., місто Костопіль, вул. Грушевського, 18; вул. 8 Березня, 5; лот 1 - 

Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Грушевського,18; вул. 8 Березня,5, лот 2 - 

Рівненська обл., м. Костопіль, вул. 8 Березня,5 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень - грудень 2016 року; 

лот 1 - січень - грудень 2016 року, лот 2 - січень - грудень 2016 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: №252401, “ВДЗ” 

№405(22.12.2015) від 22.12.2015р. 

5. Учасник-переможець (учасники-переможці): 

лот 1 - КП “Костопількомуненергія”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер 

облікової картки платника податків: 30132672, місцезнаходження (для юридичної 

особи) та місце проживання (для фізичної особи): вул. Нова,1, м. Костопіль, Рівненська 

обл., 35000, тел.: (03657)2-32-74, тел./факс.: (03657)2-32-74. 

лот 2 - КП “Костопількомуненергія”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер 

облікової картки платника податків: 30132672, місцезнаходження (для юридичної 

особи) та місце проживання (для фізичної особи): вул. Нова,1, м. Костопіль, Рівненська 

обл., 35000, тел.: (03657)2-32-74, тел./факс.: (03657)2-32-74. 

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

пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 

лот 1 -256200грн.(з ПДВ) ; 

(цифрами) 

256200 (двісті п’ятдесят шість тисяч двісті) грн.(з ПДВ) . 

(словами) 

лот 2 -98500грн.(з ПДВ) ; 

(цифрами) 

98500 (дев’яносто вісім тисяч п’ятсот) грн.(з ПДВ) . 

(словами) 

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової 

пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 

лот 1 - 22.12.2015р.; 

лот 2 - 22.12.2015р. 

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода): 

лот 1 - до 15.01.2016; 

лот 2 - до 15.01.2016 

9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення: 

Завідувач філії Носко Ігор Павлович 

_________________________ 

(підпис, М. П.) 


