Вих. №___________ від 30.01.2015р.
ДП «Зовнішторгвидав України»
вул. Воровського, 22,
м. Київ, 01601
Вх. № 15015XX177072
ВДЗ № 181(31.01.2015) від 31.01.2015
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Державний архів Житомирської області.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 03494273
1.3. Місцезнаходження. м. Житомир, вул.Охрімова гора, 2/20, 10003
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35215005004954, ГУ ДКСУ у Житомирській
області, вул. 1-го Травня, 24, Житомирська область, м.Житомир, 10008, МФО 811039
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). Синицький Станіслав
Миколайович – голова комітету з конкурсних торгів – директор архіву, м.Житомир,
вул. Охрімова Гора, 2/20, 10003, ( 0412) 42-60-61, факс( 0412) 42-60-61, e-mail:
arhiv_zt@ukrpost.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
216 000,00 грн. (Двісті шістнадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю.--4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. код за ДК 016:2010 – 35.30.1 пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води (35.30.12-00.00 – постачання пари та гарячої води
трубопроводами) (послуги з централізованного теплопостачання для бюджетних
споживачів)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 437 Гкал
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Державний архів
Житомирської області: м. Житомир, вул. Охрімова Гора, 2/20, 10003; Державний архів
Житомирської області: м.Житомир, вул. Замкова,3, 10014.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2015 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. Комунальне підприємство
«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, код за ЄДРПОУ 35343771,
м.Житомир, вул.Київська, 48 , 10014, тел. (0412) 47-19-30.
6. Інформація про ціну пропозиції. 216 000,00 грн. ( Двісті шістнадцять тисяч грн. 00
коп.) з ПДВ (ціна за одиницю товару – згідно діючих тарифів).
7. Умова застосування переговорної процедури. Переговорна процедура закупівлі
застосовується на підставі пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про
здійснення державних закупівель» №1197-VII від 10.04.2014.
8. Додаткова інформація.

Голова комітету з конкурсних торгів ___________________ С.М.Синицький
(підпис, М.П.)
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