ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Власівська селищна рада м.Світловодськ Кіровоградської
області.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 04366465.
1.3. Місцезнаходження: вул.Першотравнева, буд.59, Кіровоградська область,
м.Світловодськ, смт Власівка, 27552.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35412007045108; 35413006045108;
35416003045108; 35417002045108; 35414005045108.
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):
Кравченко Віктор Іванович, заступник селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів, тел./факс (05236)52454, e-mail: rada-vlasovka@at.ua.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі: 1338535,00 (один мільйон триста тридцять вісім тисяч
п'ятсот тридцять п'ять) грн. з ПДВ.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується
інформація про закупівлю: www.rada-vlasovka.at.ua.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (централізоване постачання теплової енергії), код ДК 016:2010 35.30.1.
4.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 774,4 Гкал.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Селищна рада (гараж по вул.Труда, 39, смт Власівка)
ДНЗ «Буратіно» (вул.Східна, 6-а, смт Власівка)
КУ «Лікарська амбулаторія» (вул.Східна, 3, смт Власівка)
Будинок культури (вул.Труда, 35, смт Власівка)
Бібліотека (вул.Висоцького, 1, смт Власівка).
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом
2015 року.

5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні
телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори:
Комунальне підприємство «Власівські мережі» Власівської селищної ради
(директор Матвієць В.В.), 27552, Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт
Власівка, вул.Лівобережна, буд.9, тел.(05236) 53770.
6. Інформація про ціну пропозиції: 1338535,00 (один мільйон триста тридцять
вісім тисяч п'ятсот тридцять п'ять) грн. з ПДВ.
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:.

Заступник селищного голови голова комітету конкурсних торгів

В.Кравченко

