№ 16021ХХ203411

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 25954290
1.3. Місцезнаходження: 84116 м. Слов'янськ Донецької області вул. Батюка, 40
1.4. Реєстраційний розрахунковий/рахунок замовника: 35412001052186 у ГУДКСУ м.
Слов'янську Донецької 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) - Рибалко Михайло Леонідович, головний
спеціаліст, м. Слов'янськ вул. Батюка, 40, тел. (0626) 622597, факс (0626) 622375,
E-mail: 1429@upszn.gov.ua

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
кошти місцевого бюджету 202859,41 грн.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
slavrada.gov. ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-2010 – 35.30.1 (Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води) та ДК 021-2015 - 09323000-9 (Централізоване опалення)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 133,24 Гкал
Лот №1 – 115,51 Гкал, лот №2 – 17,73 Гкал
4.3.Місце поставки товарів, виконаних робіт чи надання послуг: м. Слов'янськ вул. Батюка, 40;
м. Миколаївка вул. Піонерська, 17
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2016 рік
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким ( якими) проведено переговори:
лот №1 Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго»,
84307, м. Краматорськ, пров. Земляний, 2. тел. (050) 342-17-56. Факс (050) 342-17-56;
Лот№2 – Публічне акціонерне товариство «Донбасенерго»
03150 м. Київ вул. Предславінська, 34-А тел. (06262) 49359, факс (06262) 49143
6. Інформація про ціну пропозиції: 202859,41 грн.
7. Умова застосування переговорної процедури: відсутність конкуренції( у т.ч. з технічних
причин) на відповідному ринку, унаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено
лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
8. Додаткова інформація.Голова комітету
з конкурсних торгів
М.П.

_______

______

В.В. Отченаш

