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ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

1. 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. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води (35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води) - 270 

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

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої воли - 127Гкал 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 270 Гкал 

3.3. 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, 8 Березня,5, лот 2 - Рівненська 

обл., м. Костопіль, вул. 8 Березня,5 

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

лот 1 - січень-грудень 2016 року, лот 2 - січень-грудень 2016 року 

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі: 

4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено інформацію про 

застосування переговорної процедури закупівлі www.medcol.rv.ua 

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 

№252401, “ВДЗ” №405(22.12.2015) від 22.12.2015р. 

4.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 252401/1 

від 22.12.2015р. 

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 

застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель: №256580, “ВДЗ” №408(25.12.2015) від 

25.12.2015р. 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 15.12.2015р. 

6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі:  

КП “Костопількомуненергія”, 30132672, вул. Нова,1 м. Костопіль, Рівненська обл., 

35000, (03657)23274 

7. Результат проведення процедури закупівлі: 

7.1. Дата акцепту пропозиції: 

лот 1 - КП “Костопількомуненергія” - 22.12.2015р. 

лот 2 - КП “Костопількомуненергія” - 22.12.2015р. 

7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 

лот 1 - КП “Костопількомуненергія” - 11.01.2016р. 

лот 2 - КП “Костопількомуненергія” - 11.01.2016р. 

7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю: 

лот 1 - КП “Костопількомуненергія” 

256200грн.(з ПДВ) ; 

(цифрами) 



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

(словами) 

лот 2 - КП “Костопількомуненергія” 

98500грн.(з ПДВ) ; 

(цифрами) 

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

(словами) 

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

Завідувач філії Носко Ігор Павлович 

_________________________ 

(підпис, М. П.) 


