Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Харківська державна академія культури Міністерства культури України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30036001
1.3. Місцезнаходження: Бурсацький узвіз, 4, Харківська обл.,м. Харків, Дзержинський р-н,
61057
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35222283005705 ДКСУ
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).
Прізвище, ім’я, по батькові: Петруня Юрій Олексійовича
Посада: проректор з адміністративно-господарської роботи
Телефон: (057) 731-37-84
Тел./факс: (057) 731-24-83
Електронна адреса: tenderaxh@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі:
463 050 (Чотириста шістдесят три тисячі п’ятдесят) грн. 00 коп.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
rector@ic.ac.kharcov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: обробляння та розподіляння води трубопроводами
код 36.00.2 за ДК 016:2010 (послуги з розподілу води та супутні послуги код 65100000-4
за ДК 021:2015 )
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 73 500 м3
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Бурсацький узвіз, 4 (навчальний
корпус №1, 2, адмінбудівля), вул. Червоножовтнева, 1 (навчальний корпус №3),
Полтавський шлях, 5, (навчальний корпус №4), Бурсацький узвіз, 3, (навчальний корпус
№5), вул. О. Яроша, 16, (гуртожиток № 1), вул. Гвардійців Широнинців, 39 (гуртожиток №2)
м. Харків;
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2016р
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника
(учасників), з яким(якими) проведено переговори:
КП “Харківводоканал”, адреса: вул. Шевченка, 2, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н,
61013, телефон (057) 706-35-64, (057) 706-35-64, факс 706-35-65.
6. Інформація про ціну пропозиції:

463 050 грн. 00 коп. (Чотириста шістдесят три тисячі п’ятдесят грн. 00 коп.).
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.
8. Додаткова інформація:
Голова з конкурсних торгів
Проректор з АГР

Петруня Юрій Олексійович
_________________________
(підпис, М. П.)

