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ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний вищий навчальний заклад
“Харківська академія неперервної освіти”
1.2. Код за ЄДРПОУ: 31584378
1.3. Місцезнаходження: вул.Пушкінська, 24, м.Харків, 61057
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35413001022938 ГУДКСУ в
Харківській області
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: Панасенко Наталія Андріївна
Телефон: (057) 731-37-50
Тел./факс: (057) 731-21-31
Е-mail: kvnz.hano@gmail.com
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана
вартість предмета закупівлі: 772242 (сімсот сімдесят дві тисячі двісті сорок
дві) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується
інформація про закупівлю: www.edu-post-diploma.kharkov.ua/
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча
вода; постачання пари та гарячої води (Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води (постачання теплової енергії)) - Теплова енергія –
500,0 Гкал
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Будівлі
комунального вищого навчального закладу «ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ
НЕПЕРЕРВНОЇ
ОСВІТИ»
за
адресами:
61057,
м. Харків,
вул. Пушкінська, 24 та вул. Світла, 41
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
з 01.01. 2016 р. по 31.12.2016 р.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та
контактні телефони учасника(учасників), з яким (якими) проведено

переговори.
- Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі», філія
«Харківтеплозбут»,
місцезнаходження:
61037,
м. Харків,
вул. Доброхотова, 11, тел.: (057)758–84–70.
6. Інформація про ціну пропозиції: - 772242 грн.
7. Умова застосування переговорної процедури: У відповідності з
пунктом 2 статті 39 «Про здійснення державних закупівель» від
10.04.2014 р. № 1197-VII переговорна процедура закупівлі застосовується
замовником як виняток у разі відсутності конкуренції (у тому числі з
технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути
поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником
(виконавцем), за відсутності при цьому альтернатив. Відповідно до
статті 5 Закону України «Про природні монополії» та пункту 1
Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р.
№ 874-р «Про затвердження порядку складання та ведення зведеного
переліку суб’єктів природних монополій», «Зведеного переліку суб’єктів
природних монополій», який розміщено на офіційному веб-сайті
Антимонопольного комітету України відповідно до п. 356 станом на
12.11.2015 р.; відповідно до листа Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг № 85/0/6-12-і/вих від
01.11.2012 р. та згідно з листом Харківського обласного територіального
відділення Антимонопольного комітету України № 02-26/5-5206 від
27.11.2013 р., Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»
займає монопольне (домінуюче) становище на ринку теплової енергії у
місті Харкові.
8. Додаткова інформація: Для отримання додаткової інформації
звертатись за телефонами: (057)731–37–50, (057)731–26–27
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Головний бухгалтер, голова комітету з конкурсних торгів, Пєнцова Н.В.

Головний бухгалтер,
голова комітету з
конкурсних торгів

оригінал підписано

Н.В. Пєнцова

