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Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: ДПТНЗ “Центр професійно-технічної освіти №4 м.Харкова”
1.2. Код за ЄДРПОУ: 01562680
1.3. Місцезнаходження: вул.Мала Панасівська, буд. 1, Харківська область, м.Харків, Ленінський район, 61052
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35411001027861 в ГУДКСУ у Харківській обл., МФО 851011, вул. К. Маркса, буд. 34, м. Харків, Харківської обл., 61052.
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: Шевченко Лариса Олексіївна
Телефон: 057-734-90-74
Тел./факс: 057-734-90-74
Е-mail: cpto-4buh@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 588283 (п’ятсот вісімдесят вісім тисяч двісті вісімдесят три) грн. 44 коп.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.cpto4.ptu.org.ua.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.22.10-00.00 - розподіляння газоподібного палива трубопроводами (Розподіляння газоподібного палива трубопроводами) - 76,1тис.м3
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 76,1тис.м3
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Харківська обл., м. Харків, вул. Мала Панасівська, будинок № 1.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 2015 рік
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- ПАТ “ХАРКІВМІСЬКГАЗ”, місцезнаходження: 61004, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 57/59, тел.: (057)763-04-79.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 588283,44  грн.
Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.
7. Умова застосування переговорної процедури: п. 2 статті 39 Закону “Відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на відповідальному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи”.
8. Додаткова інформація: 
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів, Ткаченко Оксана Володимирівна
_________________________
(підпис, М. П.)

