ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальний заклад “Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Краматорська”
1.2. Код за ЄДРПОУ. 37944301
1.3. Місцезнаходження. вул. Дніпропетровська, будинок 17, кімната № 84, м. Краматорськ, Донецька обл., 84306
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35414001080189; 35429201080189 в Управління Державної казначейської
служби України у м. Краматорську Донецької області, 84313, м. Краматорськ, пр-т Мира, буд. 7а, (06264) 5-00-68,
МФО 834016;
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).
Прізвище, ім’я, по батькові: Іванькова Вікторія Сергіївна, кабінет № 73, вул. Дніпропетровська,17, м. Краматорськ,
Донецька обл., 84306
Посада: Бухгалтер, секретар ККТ
Телефон: (050) 057-35-89; Тел./факс: (06264) 6-64-11
Е-mail: dn-krm-cpmsd1@mail.ru
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 434 084,00 грн.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. www.tender.me.gov.ua
www.krm.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. - 35.11.10-00.00 (Енергія електрична);
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг - –293 300 кВт.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – Донецька область, м. Краматорськ, вул..
Орджонікідзе, буд. 17; .вул. Спартака, буд. 4; вул.. М. Тореза, буд. 5; вул.. Волгодонська, буд. 83; вул.. Нікопольська,
буд. 6; вул. К. Цеткін, буд. 1а, вул.. Релєєва, буд. 11; вул. Касіора, буд. 10; вул.. Л. Бикова, буд. 15; вул..
Дніпропетровська, буд. 17.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – протягом 2015 року.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника , з яким проведено
переговори.
Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Донецькобленерго» в особі Краматорського РВЕ .
84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул.. Островського, буд.8, тел. (0626) 41-12-22, 41-23-46, 41-25-51 факс
(0626) 41-24-81.
6. Інформація про ціну пропозиції.
6.1 Ціну пропозиції учасника, з яким проведено переговори - 434 084,00 грн
6.2 Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного
документу.
7. Умова застосування переговорної процедури.
Відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України від 10.04.2014 р. № 1197-VII «Про здійснення
державних закупівель», а саме: «відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку,
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому
альтернативи»
8. Додаткова інформація.

Голова комітету конкурсних торгів,
Головний лікар КЗ «ЦПМСД № 1 м. Краматорська»

____________О. Б.Власенко

