ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування: Державний архів Кіровоградської області
1.2. Код за ЄДРПО: 03494480
1.3. Місцезнаходження: вул. Академіка Корольова,3, м.Кіровоград, 25030
2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти державного бюджету України
3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 код 35.30.1 (35.30.11-00.00) Пара та гаряча
вода; постачання пари та гарячої води (теплопостачання) (лоти 1,2 - теплопостачання)
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: лот 1 – 172,126 Гкал; лот 2 –
101,41 Гкал
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лот 1 - вул. Академіка Корольова,
3, м. Кіровоград, 25030; лот 2 - вул. В’ячеслава Чорновола, 1-Г, м. Кіровоград, 25015
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2015 рік
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування
переговорної процедури закупівлі: dakiro.kr-admin.gov.ua
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 12.06.2015 № 1011418
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 12.06.2015 № 1011432
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування
переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: 18.06.2015 № 1017595
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 03.06.2015
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: лот 1 - ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “Центр
науково-технічних інновацій Української нафтогазової академії”; лот 2 - КП “Теплоенергетик”
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: лот 1 - 33142568;
лот 2 – 24153576
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон,
телефакс: лот 1 - 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 - вул. Ливарна,1, м. Кіровоград, 25002,
тел.: (0522) 56-56-91, тел./факс.: (0522) 56-56-91
7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції: лот 1 – 15.06.2015; лот 2 – 15.06.2015
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: лот 1 – 07.07.2015; лот 2 – 07.07.2015
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
Цифрами: лот 1 – 323800,00 грн. (з ПДВ); лот 2 – 167500,00 грн. (з ПДВ)
Словами: лот 1 - триста двадцять три тисячі вісімсот грн. (з ПДВ); лот 2 – сто шістдесят сім
тисяч п’ятсот грн. (з ПДВ)
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
8. Відміна процедури закупівлі.

8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.
Голова комітету
з конкурсних торгів

Маренець Л.В.
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

М.П.
Секретар комітету
з конкурсних торгів

Таляренко Л.М.
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

