ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування.
Черкаська філія державної установи «Інститут охорони грунтів України»
1.2. Код за ЄДРПОУ. 38517360
1.3. Місцезнаходження.
20731, Черкаська область, Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва 15.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника.
Рахунок 35228201084816; МФО 854018;
Смілянське управління державної казначейської служби України Черкаської області;
Черкаська область, м.Сміла, вул. Свердлова 94.
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).
Директор-голова Комітету з конкурсних торгів Кривда Юрій Іванович, телефон (факс)
(04733) 4-24-82, електронна адреса cherkassy_grunt@ukr.net.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі.
Очікувана вартість закупівлі 32024,00 (тридцять дві тисячі двадцять чотири гривні 00
копійок) в тому числі ПДВ.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю.
www.iogu.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі.
Енергія електрична код 35.11.1
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Об’єм закупівлі 21210 кВт.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Черкаська область,
Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва 15.
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.
Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго».
18000, м.Черкаси, вул. Гоголя ,285 ;

Тел. (0472) 36-02-71, факс (0472) 36-02-63.
6. Інформація про ціну пропозиції. Ціна пропозиції учасника 1,51 (одна гривня 51
копійки) в тому числі ПДВ за 1 кВт електричної енергії.
7. Умова застосування переговорної процедури.
Ст.39 ч.2. 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.
Ліцензія Національної комісії регулювання електроенергетики України.

Директор – голова Комітету
з конкурсних торгів

Ю.І. Кривда

