ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування: КМУ «Міська лікарня № 3» м. Краматорськ Донецької області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 01990810
1.3. Місцезнаходження: вул. Соціалістична, 31, м. Краматорськ, Донецька область, 84331
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35411001022816 в ГУДКСУ у Донецькій області, 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): Вороніна Оксана Володимирівна, бухгалтер,
секретар комітету з конкурсних торгів, вул. Вознесенського, буд. 17, бухгалтерія, м.
Краматорськ, Донецька область, тел/ф 0-(6264)-32247, e-mail voroks-1973@mail.ru
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
128912,35 грн. (Сто двадцять вісім тисяч дев’ятсот дванадцять грн. 35 коп.) з ПДВ
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
www.c2n.info/380626419940
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги каналізаційні (по коду ДК 016-2010 37.00.1)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 28571 куб.м.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Краматорськ, вул.
Вознесенського, буд. 17 та вул. Соціалістична, буд. 31
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2015р.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника
(учасників), з яким (якими) проведено переговори: КВП «Краматорський водоканал», вул.
Південна, буд. 6, м. Краматорськ, Донецька область, 84313, тел. (0626) 48-97-00, тел./факс.
(0626) 48-97-07
6. Інформація про ціну пропозиції: 128912,35 грн. (Сто двадцять вісім тисяч дев’ятсот
дванадцять грн. 35 коп.) з ПДВ
7. Умова застосування переговорної процедури: Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України
«Про здійснення державних закупівель» № 1197-VІI від 10.04.2014р. - – відсутності
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 з
конкурсних торгів,
заст. гол. лікаря з
економ. питань

І.С. Стожко

