15113WX685363

№ 380(17.11.2015)
17.11.2015
Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі

229635

1. Замовник:
1.1. Найменування: КП “Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на
них” м.Краматорська Донецької області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 13489818
1.3. Місцезнаходження: вул.Горького, 5, м.Краматорськ, Донецька обл., 84307
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35446105024503
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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Митрофанов Микола Михайлович
Телефон: (0626) 41-04-32
Тел./факс: (0626) 41-04-32
Е-mail: kpdruas@mail.ru
Прізвище, ім’я, по батькові: Вознюк Євген Володимирович
Телефон: (0626) 41-04-16
Тел./факс: (0626) 41-04-32
Е-mail: kpdruas@mail.ru
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
538800 (п’ятсот тридцять вісім тисяч вісімсот) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: www.krm.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 28.92.3 - машини й устатковання землерийні,
інші (дорожньо-розміточна машина з самохідним приводом руху Graco LineLazer IV
5900 або еквівалент ) - 1 одиниця
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника, каб.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: До 31.12.2015 р.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- Товариство з обмеженою відповідальністю “М О С Т”, місцезнаходження: 69005,
Запорізька обл., м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул. Яценка, буд. 4, тел.:
(061) 220-55-04.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 538740 грн.
7. Умова застосування переговорної процедури: відповідно до пункту 4, частини 2, ст. 39
Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо замовником було двічі
відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів Митрофанов М.М.
_________________________
(підпис, М. П.)

