ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування: Комунальний заклад "Центр соціально-психологічної
реабілітації дітей" Кіровоградської обласної ради.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 23683214.
1.3. Місцезнаходження: вулиця Короленка, будинок 50, місто Кіровоград,
25005.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35412001030078 в УДКСУ у місті
Кіровограді Кіровоградської області.
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): Лисенко Юрій Петрович, директор – голова комітету, Згама Юлія
Іванівна, юрисконсульт – секретар комітету, вулиця Короленка, будинок 50,
місто Кіровоград, 25005, телефон: 0522342095, csprd-kr@ukr.net.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі: 300000,00 гривень.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується
інформація про закупівлю: http://dity.kr-admin.gov.ua/.
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води, код 35.30.1.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 230
Гкал, послуги з централізованого постачання теплової енергії.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вулиця
Короленка, будинок 50, місто Кіровоград, 25005.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січеньгрудень 2015 року.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні
телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Дочірнє
підприємство «Кіровоградтепло» Товариства з обмеженою відповідальністю
«Центр науково-технічних інновацій української нафтогазової академії»,
вулиця Кутузова, будинок 23/16, місто Кіровоград, 25030, тел.: 0522569837.
6. Інформація про ціну пропозиції: 300000,00 гривень.
7. Умова застосування переговорної процедури: 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: довідки за телефоном: 0522342095, Згама Ю.І.

Голова комітету з конкурсних торгів
комунального закладу "Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей"
Кіровоградської обласної ради, директор
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