ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування.
Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної
служби України.
1.2. Код за ЄДРПОУ.
37763687.
1.3. Місцезнаходження.
Вул. Жовтневої революції, 139, кімн. 407, м. Харків, Жовтневий район, 61157.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника.
35218001079335 у Головному управлінні Державної казначейської служби
України у Харківській області, вул. Бакуліна, 18, м. Харків, 61166,
МФО 851011. Реєстраційний рахунок відкритий в Управлінні Державної
казначейської служби України у Ленінському районі м. Харкова, що здійснює
казначейське обслуговування за адресою вул. К. Маркса, 34, м. Харків, 61052,
МФО 851011.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з
учасниками.
Баханович Олександр Лаврович – заступник начальника управління начальник відділу стратегії розвитку та виробничої діяльності; вул. Жовтневої
революції, 139, м. Харків, Жовтневий район, 61157; телефон: (057) 712-19-32,
факс (057) 712-52-96, ddsfd@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі.
Очікувана вартість предмета закупівлі 317000,00 грн. з ПДВ
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується
інформація про закупівлю.
www.sfd.archives.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі.
Передавання електричної енергії, код 35.12.1 (послуга з постачання
електроенергії).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Обсяг послуг 199959,63 кВт./год.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг.
Вул. Жовтневої революції 139, м. Харків, Жовтневий район, 61157.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг.
Строк надання послуг з 01.02.2015 по 31.12.2015.

5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та
контактні телефони учасника, з яким проведено переговори.
Акціонерна компанія «Харківобленерго»; вул. Плеханівська, 149, м. Харків,
Комінтернівський район, 61037;телефон (057)739-57-88, факс (057)739-57-83.
6. Інформація про ціну пропозиції.
Ціна пропозиції 317000,00 грн. з ПДВ.
7. Умова застосування переговорної процедури.
Відсутність 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 Директора, голова комітету
з конкурсних торгів Сурков О.Ю.

______________________
(підпис, МП)

