ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Управління освіти Краматорської міськради Донецької області
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02142885
1.3. Місцезнаходження. вул. 19 Партз’їзду, б. 56, Донецька обл., м. Краматорськ, 84301
1.4. Реєстраційний рахунок замовника.
35411007024755, 35414004024755 в ГУДКСУ у Донецькій обл. (УДКСУ у м. Краматорську
Донецької обл., пр-т Миру, буд. 7а, м. Краматорськ, Донецька обл., 84300, 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). Ананських Наталія Вікторівна –
заступник начальника управління освіти Краматорської міської ради, Варфоломієва
Анжеліка Володимирівна – секретар комітету з конкурсних торгів, вул. 19 Партз'їзду,
буд. 56, Донецька обл., м. Краматорськ, тел. (06264) 56487, тел./ф (06264) 50152, e-mail:
kramgoroo_dz@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
198999,83 грн. (Сто дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 83 коп.)
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі.
Енергія електрична (електрична енергія (35.11.10-00.00)), код по ДК 016:2010 – 35.11.1
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 109041 кВт.год
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Заклади управління освіти м. Краматорськ
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. грудень 2015р.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.
Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Донецькобленерго», вул. Островського, буд. 8,
Донецька обл., м. Краматорськ, 84302, тел. (0626)411222, (0626)412346.
6. Інформація про ціну пропозиції. 198999,83 грн. (Сто дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот
дев’яносто дев’ять грн. 83 коп.) (з ПДВ)
7. Умова застосування переговорної процедури.
Відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» № 1197-VIІ від 10.04.2014 - 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.

Начальник управління освіти,
заступник голови комітету з конкурсних торгів

Є.Є.Сидорова

