ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Смілянський технікум харчових технологій
Національного університету харчових технологій.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00389216.
1.3. Місцезнаходження: вул. Артема, буд. 123, м. Сміла, Черкаська обл.,
20702.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35224201013159.
1.5. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі
(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) – заступник директора
з навчальної роботи, голова комітету з конкурсних торгів Глухова Катерина
Степанівна, вул. Артема, буд. 123, м. Сміла, Черкаська обл., тел.: (04733) 404-13, tknuft_smela@ukr.net.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі: очікувана вартість закупівлі 220 000 грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується
інформація про закупівлю: www.stxt.com.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична, код
Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 - 35.11.1.
4.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 200 000 кВт, в т. ч. по лотам:
Лот 1 – енергія електрична (корпуси технікуму) в обсязі 117 000 кВт;
Лот 2 – енергія електрична (гуртожиток) в обсязі 66 000 кВт;
Лот 3 – енергія електрична (гуртожиток: електроплити) в обсязі 17 000
кВт;
Лот 4 – енергія реактивна в обсязі 13 956 Квар/год.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
Лот 1 – вул. Артема, буд. 123, м. Сміла, Черкаська обл.;
Лот 2,3 – вул. Свердлова, буд. 125, м. Сміла, Черкаська обл.;
Лот 4 – вул. Артема, буд. 103, м. Сміла, Черкаська обл.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.12.2015
року.
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні
телефони учасника, з яким проведено переговори: Публічне акціонерне
товариство "Черкасиобленерго", від імені якого діє Смілянський міський
РЕМ, вул. Мазура, буд. 10, м. Сміла, Черкаська обл., 20700, тел. (04733) 4-0508.

6. Інформація про ціну пропозиції: 220 000 грн. 00 коп. (двісті
двадцять тисяч грн., 00 коп.), в т.ч. ПДВ 36 666 грн., 66 коп., в т. ч. по
лотам:
Лот 1 – енергія електрична (корпуси технікуму), 185 500 грн. 00 коп. (сто
вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот грн., 00 коп.), в т.ч. ПДВ 30 916 грн., 66 коп.;
Лот 2 – енергія електрична (гуртожиток) вартістю 20 350 грн., 00 коп.
(двадцять тисяч триста п’ятдесят грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 3 391 грн., 67 коп.;
Лот 3 – енергія електрична (гуртожиток: електроплити) вартістю 4 050
грн., 00 коп. (чотири тисячі п’ятдесят грн., 00 коп.) в т.ч. ПДВ 675 грн. 00
коп.;
Лот 4 – енергія реактивна вартістю 10 100 грн. 00 коп. (десять
тисяч сто грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 1 683 грн., 33 коп.
7. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:
Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних
закупівель», а саме: у разі 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.

Голова комітету конкурсних торгів

К.С. Глухова

