1. Замовник.
1.1. Найменування: Канівський коледж культури і мистецтв Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини - відокремлениіі структурниіі
підрозділ університету.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 39088920.
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 Ірина Андріївна,
секретар комітету з конкурсних торгів, вул.Федоренка, 28, м.Канів, Черкаська обл.,
19000, тел./ факс: (04736) 3-36-42.
• і-і. и Укр
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 1411732,08 грн.
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 - Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води (35.30.12-00.00), ДК 021:2015 - 09320000-8 - (Пара,
гаряча вода та пов'язана продукція) - Теплопостачання
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лот 1 - 612,213 Гкал,
Лот 2 - 563,291 Гкал, Лот З - 3,6649 Гкал /год (приєднане теплове навантаження)
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 2016 року.
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Канівське комунальне
підприємство теплових мереж, вул. Енергетиків, зо, м. Канів, Черкаська обл., 19000,
тел./факс: (04736) 3-30-55.
6. Інформація про ціну пропозиції: Лот 1 - 931344,95 (дев'ятсот тридцять одна тисяча
триста сорок чотири) грн. 95 коп.;
Лот 2 - 395795,29 (триста дев'яносто п'ять тисяч сімсот дев'яносто п'ять) грн. 29 коп.;
Лот З - 84591,84 (вісімдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто одна) грн. 84 коп.
7. Умова застосування переговорної процедури: у відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону
№ 1197-УП від 10.04.2014 року.

