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“ВДЗ” №100
(27.05.2016)

№124272

Інформація
про результати проведення 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
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України
3. Інформація про предмет закупівлі
3.1. Найменування предмета закупівлі: лоти 1-2 - код за ДК 016:2010 35.30.1 –
(пара та гаряча вода;постачання пари та гарячої води), код за ДК 021-2015
(09320000-8 пара, гаряча вода та пов’язана продукція) постачання теплової
енергії.
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
теплопостачання –лот 1 – 210 Гкал, лот 2 – 125 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: до 31.12.2016
року.
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується
інформація про закупівлю: 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: №106187, "ВДЗ" №77 (21.04.2016) від 21.04.2016 року
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель: №106187/1, від 21.04.2016 року
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: №109492, "ВДЗ" №81
(27.04.2016) від 27.04.2016 року
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:
лоти 1-2 - 19.04.2016 року
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 – код ЄДРПОУ 33142568, лот 2 – код ЄДРПОУ 24153576
6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: лот 1 – вул. Кутузова, 23/16,
м.Кіровоград, 25030; тел./факс: (0522)567390, (0522)569837
лот 2 – вул. Ливарна 1, м.Кіровоград, 25491; тел.: (0522)565691, (0522)224992;
7. Результат проведення процедури закупівлі
7.1. Дата акцепту пропозиції: лот 1 - 26.04.2016; лот 2 - 26.04.2016
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: лоти 1,2 - 25.05.2016 року
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
лот 1 – 354998,00 грн. з ПДВ, лот 2 – 190955,00 грн. з ПДВ
(цифрами)
лот 1 – триста п’ятдесят чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто вісім
гривень з урахуванням податку на додану вартість, лот 2 – сто дев’яносто
тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять гривень з урахуванням податку на додану
вартість
(словами)
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

В.І.Коваль
(підпис)
М.П.

(ініціали та прізвище)

