ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
14.12.2015 р.
1. Замовник:
1.1. Найменування - Національний університет цивільного захисту України
1.2. Код за ЄДРПОУ - 08571363
1.3. Місцезнаходження - вул. Чернишевська, 94, Харківська область, м. Харків, Київський
район, 61023.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника - 35210048007078, 35225248007078 в ГУДКСУ у
Харківській області; вул. Бакуліна, 18, м. Харків, 61166, МФО 851011.
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): юрисконсульт юридичного сектора Капустенко
Наталія Олександрівна, 61023, м. Харків, вул. Артема, 52/54, (057) 707-34-29,
yur_sektor@nuczu.edu.ua.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 454080,00
грн. (чотириста п’ятдесят чотири тисячі вісімдесят грн. 00 коп.) з ПДВ.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про: nuczu.edu.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі - Обробляння та розподіляння води трубопроводами
(36.00.2)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 80 000 м3 (вісімдесят тисяч
метрів кубічних).
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94
61039, м. Харків, вул. Баварська, 7
61023, м. Харків, вул. Артема, 52/54
61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 102-А
61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 28
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: Комунальне підприємство
«Харківводоканал», 61013, Харківська область, м. Харків, вул. Шевченка, б. 2, тел.: (057)
707-58-87
6 Інформація про ціну пропозиції: 454080,00 грн. (чотириста п’ятдесят чотири тисячі
вісімдесят грн. 00 коп.) з ПДВ.
7. Умови застосування переговорної процедури: підпункт 2 частини 2 ст. 39 Закону «Про
здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року № 1197-VII – 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.

Голова комітету з конкурсних торгів

В.В. Коврегін
М.П.

