ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування: КЗ «Шосткинська ЦРЛ»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 01981514
1.3. Місцезнаходження: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щедріна, 1
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35414001934919
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): Рогов
Володимир Митрофанович, начальник технічного відділу; Саприкіна Людмила Андріївна,
економіст, секретар комітету з конкурсних торгів, Сумська обл., м. Шостка, вул. Щедріна
1, тел. (05449)7-28-37, факс (05449) 7-22-67; 7-28-37, e-mail: shostka.crl@i.uа
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 377532,61 грн.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: crl-shostka.org.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води (послуги з теплопостачання) ДК 016-2010 (35.30.1)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 243,56 Гкал.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Сумська обл.,
м.Шостка, вул. Бабушкіна,16 (поліклініка № 3)
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень- грудень 2016
року
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні
телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: казенне
підприємство «Шосткинський казенний завод «Імпульс» м.Шостка, вул. Куйбишева 41;
тел.(05449) 7-77-72
6. Інформація про ціну пропозиції: 377532,61 грн. (триста сімдесят сім тисяч п’ятсот
тридцять дві гривні 61 коп.)

7. Умова застосування переговорної процедури: Згідно п.2. ч.2 ст.39 Закону України
«Про здійснення державних закупівель» № 1197VІІ від 10 квітня 2014 року, а саме:
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.
Заступник головного лікаря з економічних питань
КЗ «Шосткинської ЦРЛ»,

голова комітету з конкурсних торгів

Т. В. Лугова

