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ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування.

Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж Таврійського 
державного агротехнологічного університету»

1.2. КодзаЄДРПОУ. 26181890
1.3. Місцезнаходження.

проспект Б.Хмельницького, будинок 44, м. Мелітополь, Запорізька область, 72312
1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35211007002274; 35226207002274; 35223307002274 

ДКСУ м. Київ, МФО 820172, вул. Бастіонна, буд. 6 , м. Київ
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).
Мельник Олександр Васильович, завідувач з НВП, 72312, Запорізька область, 
м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, будинок 44, контактні телефони : 
(0619) 42-04-08, (0619) 42-04-05, (0619)42-03-30; е-пгаіі: У8р.тк.ї(1а1и@уапс1ех.иа

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 
669 722,07 грн.(Шістсот шістдесят дев’ять тисяч сімсот двадцять дві грн. 07 коп.)

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.
узр-тк-КІаіи.аї.иа

4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі.

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води ДК 016:2010.
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція(теплова енергія) ДК 021:2015.

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
507,85 Гкал, пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
72312, Запорізька область, м. Мелітополь
проспект Б. Хмельницького, будинок 44 
проспект Б. Хмельницького, будинок 57

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01.01.2016р.-31.12.2016р.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі»,
72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Луначарського, 61 
(0619)44-06-40, (0619)44-06-41

6. Інформація про ціну пропозиції, оплата згідно тарифів,
669 722,07 грн. у т. ч. ПДВ -  111 620,35 грн.

(Шістсот шістдесят дев’ять тисяч сімсот двадцять дві гривні 07 копійок 
в т. ч. ПДВ -  Сто одинадцять тисяч шістсот двадцять гривень 35 копійок )

7. Умова застосування переговорної процедури.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», 
10.04.2014р. № 1197-VII (зі змінами) а саме: 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^ 
альтернативи.

8. Додаткова інформація, е-шаіі: у$р.тк.І(Ши@уап(1ех.иа 
контактні телефони : (0619)42-04-08, (0619)42-04-05, 42-03-30

Голова комітету з конкурсних торгі^ч^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ і ^ > |
( підпис) М.П.

0972567572 Лаврененко Інна 
Секретар комітету з конкурсних торг ів


