ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Служба єдиного замовника» Житловокомунального господарства м.Краматорська.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 31944772
1.3. Місцезнаходження. Фактична адреса:бул. Краматорський, 22, м.Краматорськ,
Донецька обл., 84331; Юридична адреса: бул. Краматорський, 47, м.Краматорськ, Донецька
обл., 84331

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 2600401302293 (UAN) в АТ «БМ Банк» 84301,
Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Вознесенського, 25, відділення № 31, МФО 380913
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). Кажан Олена Григорівна,
спеціаліст 1 категорії, секретар комітету з конкурсних торгів, Донецька обл., м.Краматорськ,
бул.Краматорський, 22, тел./факс (06264) 7-90-93, електронна адреса jivhik@mail.ru

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі. очікувана вартість предмета закупівлі 272936, 45 грн. (Двісті сімдесят дві
тисячі дев’ятсот тридцять шість грн. 45 коп.) з ПДВ.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю. htpp:/krm.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. Код за ДКПП 016:2010 – 35.30.1 «Пара та гаряча
вода; постачання пари та гарячої води».
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 154,8356 Гкал
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м.Краматорськ,
нежитлові будівлі за адресами бул.Краматорський, 47, бул. Краматорський, 22.
вул. 1 Травня, 4
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Жовтень-грудень 2015
року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. Обласне комунальне

підприємство "Донецьктеплокомуненерго", пров. Земляний, 2, Донецька обл.,
м.Краматорськ, 84307, (06272) 2-00-11
6. Інформація про ціну пропозиції. Ціна пропозиції 272936, 45 грн. (Двісті сімдесят дві
тисячі дев’ятсот тридцять шість грн. 45 коп.) з ПДВ.
7. Умова застосування переговорної процедури. пункт 2 частини 2 статті 39 Закону
- 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 з конкурсних торгів ________________
Пономарьов О.О.
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М. П.
вик. Кажан О.Г. (06264) 7-90-93

