
                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                    Наказ Міністерства економічного  

                                                                                                                                        розвитку і торгівлі України 

                                                                                                                                        15 вересня 2014 року № 1106 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування переговорної процедури закупівлі 

 

1. Замовник.  

1.1. Найменування: Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради 

«Чорнобильський медичний коледж»   

1.2. Код за ЄДРПОУ. : 02011344 

1.3. Місцезнаходження :вул. Вокзальна ,2, м. Яготин,  Київська область, 07700 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35414001041863 в УДКСУ в Яготинському 

районі Київської області , вул. Незалежності , 54, м. Яготин, Київська обл..07700, МФО 

821018 

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): Зибарєва Ірина Іванівна - голова 

комітету з конкурсних торгів,заступник директора з адміністративно-господарської 

роботи, вул. Незалежності 71а, м. Яготин, Київська обл.., 07700,тел./факс(04575)5-48-42; 

Нестеренко Людмила Петрівна - секретар комітету з конкурсних торгів, бухгалтер, вул. 

Незалежності 71а, м. Яготин, Київська обл.., 07700, тел. (04575)5-48-51 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі : 251 000,00грн. без ПДВ 

3. Адреса веб-сайту , на якому замовником додатково розміщується інформація про 

закупівлю : kvnzchmy.at.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі.  

4.1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода;постачання пари та 

гарячої води ,код  Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 - 35.30.1- 

пара та  гаряча вода; постачання пари та гарячої води , ДК 021:2015 – 09320000-8- 

пара,гаряча вода та пов’язана продукція 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг : 207,754 Гкал 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за балансовою 

приналежністю 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг : протягом 2016 року 

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні 

телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Товариство з 

обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦТЕПЛО», код за ЄДРПОУ  38993517, вул.Польова, 

буд,61-А офіс 21, 03058 , тел..(+380)67-473-76-89,e-mail: ust-teplo@ukr.net 

6. Інформація про ціну пропозиції : 251000,00 грн.;1Гкал-1208,16грн 

7. Умова застосування переговорної процедури: Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» , а саме – відсутності 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. Рішення виконавчого комітету Яготинської міської ради 

№193 від 09.12.2014р. «Про визначення виконавця з постачання теплової енергії для окремих 

споживачів в місті Яготин» . 

 

Голова  комітету з конкурсних торгів 
Зибарєва І.І. 

 

   _______________ 

      (підпис)      

Секретар  комітету  з конкурсних 

торгів 

 Нестеренко Л.П.  

 

   _______________ 

      (підпис)      

М.П. 


