УКРАЇНА
РАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «НОВОМИРГОРОДСЬКЕ»
26000, м. Новомиргород, вул. Леніна, 92, тел. 4-22-35
05.01.2015 №32-11
на № _________від ___________

Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
1.Замовник.
1.1.Найменування: Районне територіальне медичне об’єднання «Новомиргородське»;
1.2.Код за ЄДРПОУ: 37324478;
1.3.Місцезнаходження: вул. Леніна, 92, Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н,
м.Новомиргород, 26000;
1.4.Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35415001080058 в УДКСУ у
Новомиргородському районі, вул.Поповкіна, 35, м.Новомиргород, 26000, (ГУДКСУ у
Кіровоградській обл.),МФО 823016;
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:
Гоменюк Олена Іванівна - заступник голови ККТ, вул.Леніна,92, м.Новомиргород,
Кіровоградська обл. , 26000, тел.05256-4-11-20, e-mail: buh256@ukr.net
2.Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 694764,00 грн.(Шістсот дев’яносто чотири тисячі сімсот шістдесят чотири грн.
00 коп.), в т.ч. ПДВ-20%.
3.Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: www.nmrda.kw.ukrtel.net
4.Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 06.20.1 за ДК 016:2010 «Газ природний,
скраплений або в газоподібному стані»; код 06.20.10-00.00 «Газ природний, скраплений
або в газоподібному стані»;
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 90,0 тис.куб.м.;
4.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до точок обліку
РТМО «Новомиргородське»
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лютий-грудень 2015
року.
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні
телефони учасника, з яким проведено переговори:: відкрите акціонерне товариство по
газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» Маловисківське управління експлуатації
газового господарства, вул.40 років Жовтня, 86, Кіровоградська обл., Маловисківський
район, м. Мала Виска , 26200, тел.(05258)-5-22-70, Начальник Драний П.В.
6. Інформація про ціну пропозиції: 694764,00грн.(Шістсот дев’яносто чотири тисячі
сімсот шістдесят чотири гривні 00 коп.), в т.ч. ПДВ-20%.
Ціна пропозиції за одиницю товару- відповідно до тарифів, затверджених Постановами
НКРЕ .
7.Умова застосування переговорної процедури: ч.2. п.2. ст.39 Закону України від
10.04.2014 року №1197-VII, через відсутність конкуренції(у тому числі з технічних
причин) на відповідному ринку.
8.Додаткова інформація: -

Заступник голови комітету з конкурсних торгів

Гоменюк О.І.

