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№ 66(06.04.2016)
06.04.2016
Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі

096025

1. Замовник:
1.1. Найменування: М иргородський худож ньо-промисловий коледж імені М.В. Гоголя
П олтавського національного технічного університету імені Ю рія Кондратю ка
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37829171
1.3. М ісцезнаходження: вул.Г оголя,146, м.М иргород, Полтавська обл., 37600
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35212070079415, 35227270079415
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, електрона адреса).
Прізвище, ім 'я, по батькові: Яцун Анатолій О лександрович
Посада: начальник штаба цивільної оборони
Телефон: (05355)4-64-29
Тел./факс: (05355)4-64-29
E-mail: nok-mkt@mail.ru
2. Розмір бю джетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
377154 (триста сімдесят сім тисяч сто п’ятдесят чотири) грн. 72 коп.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 06.20.1(09123000-7) - газ природний,
скраплений або в газоподібному стані (Природний газ) - 50000 м3: лот 1 вул.Гоголя,146 - 47000 м3; лот 2 - вул.Троїцька,55 - 3000 м3
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 50000 м3
4.3. М ісце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: лот 1 - вул.Гоголя,146, лот 2
- вул.Троїцька,55
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31 грудня 2016 року
5. Найменування/прізвищ е, ім 'я, по батькові, місцезнаходж ення та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори,
лот 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю “ПО ЛТАВАГАЗ ЗБ У Т ”,
місцезнаходження: вул.В.К озака, буд.2а, м.Полтава, 36020, тел.: (0532)50-08-26.
лот 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю “ПО ЛТАВАГАЗ ЗБ У Т ”,
місцезнаходження: вул.В.К озака, буд.2а, м.Полтава, 36020, тел.: (0532)50-08-26.
6. Інформація про ціну пропозиції:
лот 1 - 355590,72 грн., лот 2 - 21564 грн.
7. Умова застосування переговорної процедури: Пункт 2 частини 4 статті 39 ЗУ “Про
здійснення держ авних закупівель”
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвищ е та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету' з конкурсних торгів, начальник штаба цивільної оборони Яцун^А.О.

