ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Харківський національний університет будівництва та
архітектури
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02071174
1.3. Місцезнаходження. Вул. Сумська, буд. 40, Харківська обл., м. Харків,
Київський р-н, 61002
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35215001005142, 35220201005142,
35229202005142, 35214002005142 в ГУ ДКСУ у Харківській області; вул.
Бакуліна, буд. 18, Харківська обл., м. Харків, Дзержинський р-н, 61166;
МФО 851011
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).
Шмигун Євгеній Іванович, проректор з адміністративно-господарської
роботи; вул. Сумська, буд. 40, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н,
61002; тел. (057) 700-01-60, факс (057) 700-02-50; office@kstuca.kharkov.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі. 705 600,00 (сімсот п’ять тисяч шістсот) гривень 00
копійок
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація
про закупівлю. www.kstuca.kharkov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. Обробляння та розподіляння води
трубопроводами (централізоване водопостачання), код за ДК 016: 2010 —
36.00.2; (36.00.20-00.00)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 112 000 м3
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Об'єкти
замовника в м. Харкові
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом
2016 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні

телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.
Комунальне підприємство «ХАРКІВВОДОКАНАЛ», вул. Шевченка, буд.2,
Харківська обл., м. Харків, Київський р-н, 61013, тел. (057)712-15-21, факс
(057)712-17-65
6. Інформація про ціну пропозиції. 705 600,00 (сімсот п’ять тисяч шістсот)
гривень 00 копійок з ПДВ
7. Умова застосування переговорної процедури. Пункт 2 частини другої статті
39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014
року № 1197-VII (зі змінами): переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі відсутності конкуренції (у
тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого
договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником,
за відсутності при цьому альтернативи
8. Додаткова інформація. Для отримання додаткової інформації звертатися
за тел.: (057) 700-01-60, контактна особа - Шмигун Євгеній Іванович
Проректор з
адміністративно-господарської роботи

Шмигун Є.І.

Кузьміна І.О. , начальник експлуатаційно-технічного відділу, тел. (057)700-0175

