ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
№ 15024ХХ244875
1. Замовник.
1.1. Найменування: 8 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління
ДСНС України у Дніпропетровській області;
1.2. Код за ЄДРПОУ: 38299914;
1.3. Місцезнаходження: вул. Панікахи, 23, м. Дніпропетровськ, 49041;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35219066082798, 35224266082798;
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): Чорний Олександр
Володимирович, заступник начальника 8ДПРЗ ГУ ДСНС України у
Дніпропетровській області, вул. Панікахи, 23, м. Дніпропетровськ, 49041, телефон
0567459842, факс 0567459831, ікМтцГа і.иа.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 867303,21 грн. з ПДВ.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: лу\у«.(Ір.пііі8.§ол'.иа.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична (енергія електрична)
код за ДК 016:2010-35.11.1;
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1: 56600 кВт*год;
Лої 2: 461534 кВт*год;
Лої 3: 28950 кВт*год.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1: м. Дніпропетровськ, вул.Енері етична, буд.18;
Лот 2: м. Дніпропетровськ, вул. Телевізійна, буд. 9, вул. Юрія Савченка, буд. 2,
вул. Білостоцького, буд. 6, вул. Комунарівська, буд. 1436, вул. Панікахи, буд. 23,
вул. Автопаркова, буд.З, вул. Мукачівська, буд.190;
Лот 3: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд.17.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 1 січня по 31 грудня
2015р.
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори:
Лот 1,2,3: Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Дніпрообленерго», 49107,
м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, буд. 22, тел. 0563735730, факс 0563734606.
6. Інформація про ціну пропозиції:
Лот 1: 89729,11 грн. (вісімдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять дев'ять гривень 11
коп.) з ПДВ;
Лот 2: 731679,08 грн, (сімсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят дев'ять гривень
08 коп.) із ПДВ;
Лот 3 : 45895,01 грн. (сорок п'ять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень 01 коп.)
із ПДВ;
7. Умова застосування переговорної процедури:
Переговорна процедура закупівлі застосована
у зв'язку з відсутнії по
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок ч >го
договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, $а

відсутності при цьому альтернативи, відповідно до н.2 ч.2 ст.39 Закону та на підсіаві
документів, наданих учасником.
Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Дніпрообленерго» обрано як учасника,
який займає у регіоні монопольне (домінуюче) становище на ринку постачання
електричної енергії, що підтверджується відповідними документами.
8. Додаткова інформація.
Заступник голови ко
з конкурсних торг;

О.В.Кушнірук

