ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування: Ленінська районна у місті Дніпропетровську рада
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26508865
1.3. Місцезнаходження: пр. Сергія Нігояна, 77, м.Дніпропетровськ, 49064.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35410001051851, МФО 805012, ГУДКСУ у
Дніпропетровській області
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):
заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, Федоренко
Олександр Петрович, 49064, м.Дніпропетровськ, просп. Сергія Нігояна, 77, тел. 0562323268,
тел./факс 0567268681. електронна адреса: lensovet_zakupki@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
104923,15 грн. (сто чотири тисячі дев’ятсот двадцять три грн. 15 коп.) з ПДВ
3. Адреса веб-сайта, на
закупівлю: lensovet.gov.ua
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4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі:
Згідно ДК 016:2010 код 06.20.10-00.00 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
(газ природний)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 11737 куб.м.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Ленінська районна у
м.Дніпропетровську рада
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 «Дніпрогаз», вул. Володарського, 5, м. Дніпропетровськ,
49029; тел. (056)745-50-02, факс (0562) 33-36-26.
6. Інформація про ціну пропозиції:
6.1. Загальна ціна пропозиції:
104923,15 грн. (сто чотири тисячі дев’ятсот двадцять три грн. 15 коп.) з ПДВ
7. Умова застосування переговорної процедури:
Відповідно до частини другої
статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
N 1197-VII, 10.04.2014. Застосовується як виняток, в зв’язку із 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.
Заступник голови Ленінської районної
у м.Дніпропетровську ради з питань
діяльності виконавчих органів,
в.о. голови комітету з конкурсних торгів
виконавець:Зосименко І.В., секретар ККТ, (0562) 32-32-68

О.П.Федоренко

