ІНФОМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Красноармійська міськрайонна філія Державної установи
«Донецький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 38531926
1.3. Місцезнаходження: Україна, Донецька область, м. Красноармійськ, вул.
Соціалістична, 15, 85300
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35211001084731, 35226201084731 ГУДКСУ у м.
Красноармійську Донецької області
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): Нестеренко Лариса
Володимирівна, діловод, секретар комітету з конкурсних торгів, вул. Соціалістична,
буд. 15, приймальня, м. Красноармійськ, Донецька область, 85300, тел./факс
(06239)2-01-82, krasn-lab@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі:
384200,00 грн. ( триста вісімдесят чотири тисячі двісті грн., 00 коп.) (з ПДВ)
3.Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: www.krm.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 –
35.30.1)
4.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 215,215 Гкал
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Красноармійська
міськрайонна філія Державна установа «Донецький обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України».
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2015 рік
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Комунальне підприємство
«Красноармійськтепломережа» Україна, Донецька область, м. Красноармійськ, вул.
Дніпропетровська, 4А, 85300, тел./факс.(06235)52-23-23
6. Інформація про ціну пропозиції: 384200,00 грн. (триста вісімдесят чотири тисячі
двісті грн., 00 коп.) (з ПДВ).
7. Умова застосування переговорної процедури: ч.2 ст.39 Закону України «Про
здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з
технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені,
виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при
цьому альтернативи.
8. Додаткова інформація.

Секретар комітету з конкурсних торгів

________ ___
М.П.

Нестеренко Л.В.

