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Наказ Міністерства
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і торгівлі України

і

:
!

15.09.2014 № 1106
ІНФОРМАЦІЯ
про застосування нереговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування. Канівський коледж культури і мистецтв Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини - відокремлений структурний
підрозділ університету.
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1.3. Місцезнаходження, вул. Федоренка, 28, м. Канів, Черкаська обл., 19000.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35213001087750.
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).
Терещенко І.А. - секретар комітету з конкурсних торгів
Адреса: вул.Федоренка, 28, м.Канів, Черкаська обл., 19000.
Тел. (04736) 3-36-42.
Тел./факс (04736) 3-36-42.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі. 223955,00 гри.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю.
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. Код за ДК 016:2010 - 35.11.1 - Енергія
електрична (35.11.10-00.00).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Лот 1 (навчальний
корпус) - 50000 кВт/год, Лот 2 (гуртожиток) - 400000 кВт/год, Лот З (електроплити в
гуртожитку) - 90000 кВт/год.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Канівський коледж
культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини - відокремлений структурний підрозділ університету.
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. ПАТ "Черкаспобленерго"
Канівський РЕМ, вул. Леніна, 178, м. Капів, Черкаська обл., 19000, тел. (04736) 3-8337, тел./факс (04736) 3-83-37.
6. Інформація про ціну пропозиції.
Лот 1 - 79265,00 грн.
Лот 2 - 123360,00 грн.
Лот З-21330,00 грн.
7. Умова застосування переговорної процедури, у відповідності до п.2 ч.2 ст.39 Закону
№ 1197 від 10.04.2014 року.
8. Додаткова інформація.

Оголошення підписане (посада, ПІБ)
голова ККТ - Тихомир В.П.

