ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Коледж Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26219150
1.3. Місцезнаходження: вул.Сербіченка, 7, м.Кременчук, Полтавська обл., 39621
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35220201008200 (спеціальний фонд),
р/р 35215001008200 (загальний фонд) в ГУДКСУ Полтавській обл., МФО 831019
(УДКСУ у м.Кременчуці Полтавської обл., адреса: вул.Пролетарська, 23/8,
м.Кременчук, Полтавська обл. 39600)
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):
Промашкін Сергій Васильович – заступник директора з АГР, Крамаренко Ірина
Валеріївна, адреса: вул.Сербіченка, 7, м.Кременчук, Полтавська обл., 39621,
тел. (05366) 6-12-15, тел./факс (05366) 6-12-10
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі: 602448,00грн (шістсот дві тисячі чотириста сорок вісім )
грн. (з ПДВ)
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується
інформація про закупівлю: 4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: енергія електрична (постачання
електроенергії) (ДК 016:2010 - код 35.11.1)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 330000
кВтгод
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за
місцезнаходженням об’єктів замовника
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. Кременчуцька філія ПАТ „Полтаваобленерго”, вул.60 років
Жовтня, 8, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600, тел./факс(0536) 76-01-35, 7472-96

6. Інформація про ціну пропозиції: 602448,00грн (шістсот дві тисячі
чотириста сорок вісім ) 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 (п.2 ч.2 ст.39 Закону України „Про
здійснення державних закупівель”)
8. Додаткова інформація.

Голова комітету з конкурсних торгів С.В. Промашкін

Крамаренко Ірина Валеріївна (05366) 6-12-15

