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Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі

16023WX244671

046123

1. Замовник:
1.1. Найменування: ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут” НАН України
1.2. Код за ЄДРПОУ: 14312223
1.3. Місцезнаходження: вул. Академічна, 1, Харківська обл., м. Харків, Київський район,
61108
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35218031001192, банк одержувача: ДКСУ, вул.
Бастіонна, будинок 6, м.Київ, 01601, МФО 820172
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: Москвітіна Ірина Володимирівна
Посада: Заст. начальника Cлужби координації держ. закупівель
Телефон: (057) 335-61-84
Тел./факс: (057) 335-17-22
Е-mail: moskvitina@kipt.kharkov.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
345680 (триста сорок п’ять тисяч шістсот вісімдесят) грн. 12 коп.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: www.tender.kipt.kharkov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.12.1 (65300000-6) - передавання електричної
енергії (постачання електричної енергії) - 161800 кВт*ч; 182402 кВАр
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 161800 кВт*ч; 182402
кВАр
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Дитячий оздоровчий табір
ОК ННЦ ХФТІ, розташований за адресою: сел. Дачне, вул. Курортна, 55, Зміївського
району, Харківської обл., 63434
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень-грудень 2016 р.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», в особі виробничого
структурного підрозділу «Харківське регіональне відділення» філії «Енергозбут»,
місцезнаходження: юридична адреса: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5; • фактична
адреса: 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7,, тел.: (057) 724- 79- 01, тел. факс
(057) 724-58-10.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 345680,12 грн.
7. Умова застосування переговорної процедури: пункт 5 частини 2статті 39 Закону
України “Про здійснення державних закупівель», а саме: “потреби здійснити додаткову
закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або
забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами,
якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може
призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з
експлуатацією та обслуговуванням»
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Заст. голови комітету з конкурсних торгів,
Головний бухгалтер ННЦ ХФТІ _________________________ Н.В. Кононенко
(підпис, М. П.)

