 ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник: 
1.1. Найменування - Шостинський інститут Сумського державного університету
1.2.  Код за ЄДРПОУ – 24020192
1.3. Місцезнаходження – Сумська область, місто Шостка, вул. Гагаріна, 1(будівля 35)
1.4. Реєстраційний рахунок замовника - 35216001017090, 35221201017090
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, імя, по батькові, посада та адреса, номер телефону та факсу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса) - Проценко О.М., заступник  директора з науково-педагогічної роботи, голова  комітету з  конкурсних торгів, Сумська область, місто Шостка, вул. Гагаріна, 1(будівля 35), каб.306, індекс–41100, тел.(05449)4-28-28, е-mail: a.procenko@ishostka.sumdu.edu.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі – 589800,00 грн. (п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот грн.00 копійок).
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. http://shinst.sumdu.edu.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі:
     4.1. Найменування предмета закупівлі -  пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води. Код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-10 – 35.30.1 
4.2. Кількість товарів, або обсяг виконання робіт чи надання  послуг -  276,827  Гкал.         
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - Шосткинський інститут Сумського державного університету. 41100 Сумська область, м.Шостка, вул. Гагаріна, 1(будівля № 35)
 4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – січень – грудень 2015 року (згідно календарного графіку).
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори – Товариство з обмеженою відповідальністю «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» , 41107 Сумська обл. м. Шостка, бул. Гагаріна, буд. 1, телефон, телефакс (05449) 7-57-66. 
6.  Інформація про ціну пропозиції – 589800,00 грн. (п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот грн.00 копійок)  –276,827  Гкал.         
7. Умови застосування переговорної процедури – відсутність 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 (п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).
8. Додаткова інформація – контактна особа Лупиха Тетяна Миколаївна, тел.050-628-35-29




Заст. директора з НПР                                                      О.М. Проценко 

