Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Державний архів Кіровоградської області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494480
1.3. Місцезнаходження: вул. Академіка Корольова,3, м.Кіровоград, 25030
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35214001004257, 35229201004257
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). Маренець Лілія Володимирівна, заступник
директора-головний зберігач фондів, голова комітету з конкурсних торгів, телефон:
(0522) 373165; тел./факс: (0522) 373195; Е-mail: dakiro@ukrpost.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
491300 (чотириста дев’яносто одна тисяча триста) грн.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
dakiro.kr-admin.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(теплопостачання) код 35.30.1 (35.30.11-00.00) ДК 016:2010; (лоти 1,2 - теплопостачання).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: теплопостачання –
273,536 Гкал (лот 1 – 172,126 Гкал, лот 2 – 101,41 Гкал).
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лот 1 –Державний архів
Кіровоградської області, вул. Академіка Корольова,3, 25030; лот 2 – Державний архів
Кіровоградської області, вул. В’ячеслава Чорновола, 1-Г, м. Кіровоград, 25015.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2015 рік.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника
(учасників), з яким (якими) проведено переговори: лот 1 - ДП „Кіровоградтепло” ТОВ „Центр
науково-технічних інновацій Української нафтогазової академії”, вул. Кутузова, 23/16,
м. Кіровоград, 25030, тел.: (0522) 56-73-90, 56-98-37, тел./факс.: (0522) 56-73-90, 56-98- 37; лот 2
- КП “Теплоенергетик”, вул. Ливарна,1, м. Кіровоград 25002, тел.: (0522) 56-56-91, тел./факс.:
(0522) 56-56-91.
6. Інформація про ціну пропозиції: лот 1 – 323800,00 грн., лот 2 – 167500,00 грн.
7. Умови застосування переговорної процедури: відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України № 1197VІІ „Про здійснення державних закупівель”, а саме, 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
_________________________
(підпис, М. П.)

Маренець Л.В.

