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УКРАЇНА 
Міністерство освіти і науки України 

Управління освіти і науки Запорізької державної адміністрації 
Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» 

69035, Запоріжжя, вул. Заводська 9, телефон 34-60-79, факс 222-98-51 
e-mail: dnzzvpu@gmail.com 

 
 

Код оголошення 29022012/325964508 від 29.02.2012 р. 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
про застосування процедури закупівлі в одного учасника 

 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище». 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05536544. 

1.3. Місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вулиця Заводська, 9. 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35420003003931, в УДКСУ у м. Запоріжжі Запорізької 

області, МФО 813015. 

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, e-mail) – Ципріанова Світлана Георгіївна, заступник директора з 

навчально-виробничої роботи ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище», Запоріжжя, вул. 

Гоголя 66, кв. 29, телефон (061) 222-99-78, факс (061) 222-98-51, email:dnzzvpu@gmail.com. 

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): 010 

Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, код за ЄДРПОУ 02143429. 

 

2. Фінансування закупівлі: 

2.1. Джерело фінансування закупівлі: Обласний бюджет. 

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, 

не для оприлюднення) – 387015,34 грн. (триста вісімдесят сім тисяч п'ятнадцять грн. 34 коп.) з 

ПДВ. 

2.3. Очікувана ціна одиниці товару, у разі закупівлі товару (не для друку, не для оприлюднення): 

- діючий тариф для учбового корпусу і майстерні – 863,94грн за 1 Гкал; 

- діючий тариф для гуртожитку – 189,942грн за 1 Гкал. 
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3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про 

закупівлю: www.tender.me.gov.ua. 

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю, у разі 

наявності e-mail: dnzzvpu@gmail.com. 

5. Інформація про предмет закупівлі: 

5.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги з постачання водяної пари і гарячої води 

(включно з холодоагентами). Послуги з постачання теплової енергії. Код за ДК 016-97 - 40.30.1. 

5.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 730,8841 Гкал. 

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 69035, Запоріжжя, вул. Заводська 9. 

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: лютий-грудень 2012 р. 

6. Найменування прізвище, ім'я, по батькові, місце знаходження та контактні телефони учасника, з 

яким проведено переговори: Концерн «Міські теплові мережі», 69091, Запоріжжя, бул. 

Гвардійський 137, технічний директор — Тихенький Ігор Григорович, телефон/факс: (061) 

224-08-55, 222-22-22, e-mail: info@teploseti.zp.ua. 

7. Ціна пропозиції. 

7.1. Загальна ціна пропозиції 387 015,34 грн. (триста вісімдесят сім тисяч п'ятнадцять грн. 34 

коп.) з ПДВ. 

7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 

- діючий тариф для учбового корпусу і майстерні – 863,94грн за 1 Гкал; 

- діючий тариф для гуртожитку – 189,942грн за 1 Гкал. 

8. Додаткова інформація: 

- телефони для довідок: (061)222-99-78; 222-98-51. 

 

 

Голова Комітету з конкурсних торгів  С.Г. Ципріанова 
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