МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О. С. ПОПОВА
(ОНАЗ ім. О. С. Попова)
вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029, тел. (048) 705-03-33, факс (048) 705-04-31
http://www.onat.edu.ua, e-mail: onat@onat.edu.ua, код ЄДРПОУ 01180116

_________________ №________________
На №___________________від______________
ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
1.2. Код за ЄДРПОУ. 01180116
1.3. Місцезнаходження. вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029 Україна
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35226201010090, 35225202010090, 35211001010090, 35210002010090 в
ГУДКСУ в Одеській обл.
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). Кузьмін Максим Миколайович, проректор з адміністративно – господарської
роботи, вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029, тел. (048) 705-03-44, факс (048) 705-04-31, m.kuzmin@list.ru
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 837244,28
(Вісімсот тридцять сім тисяч двісті сорок чотири грн., 28 коп.) в.т.ч. 20% ПДВ - 139540,71(Сто тридцять
дев’ять тисяч п'ятсот сорок грн., 71 коп.)
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. www.onat.edu.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016-2010 (35.30.1) Пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (постачання теплової енергії)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 793 Гкал.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029; вул. Ковалевського, 5, м. Одеса, 65029; вул. Манежна, 42, м. Одеса, 65029;
вул. Старопортофранківська,71-А, м. Одеса, 65020; вул. Новосельського , 68-А, м. Одеса, 65023;
вул. К. Ніщинського,4, м. Одеса, 65029; вул. Піонерська, 20, м. Одеса, 65009.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. до кінця 2015 р.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з
яким (якими) проведено переговори. Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси»,
вул. Балківська, 1-Б, м. Одеса, 65110, тел. (048) 734-67-16
6. Інформація про ціну пропозиції. 837244,28 (Вісімсот тридцять сім тисяч двісті сорок чотири грн.,
28 коп.) в.т.ч. 20% ПДВ - 139540,71(Сто тридцять дев’ять тисяч п'ятсот сорок грн., 71 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 – (згідно з п.2 абз.2 ст. 39 Закону України «Про
здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197 – VIІ із змінами).
8. Додаткова інформація.
Голова комітету з конкурсних торгів,
Начальник ВПЛРСНТІ

____________
М.П. (підпис)

В.М. Пучков

