
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства  

економічного розвитку 

і торгівлі України 

15.09.2014 № 1106 

 

 

Інформація 

  застосування переговорної процедури закупівлі  

 
1.  Замовник: 

1.1 Найменування: Центральний державний архів – музей літератури і мистецтва України. 

1.2  Код за ЄДРПОУ: 03494296. 

1.3  Місце знаходження: Вул. Володимирська, 22 –А, м. Київ, 01001. 

1.4  Реєстраційний рахунок замовника: Р/р 35211078015944  в  ДКСУ, м. Києв,  МФО 820172. 

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 зв’язку, електронна адреса).  

Рибаєва Юлія Сергіївна – головний спеціаліст фінансово-економічного відділу ЦДАМЛМ України, м. Київ, вул. 

Володимирська 22-а, тел./факс тел. (044) 278-07-24, (044) 278-44-81, fev_cdamlm@arch.gov.ua. 

    2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 231 808,20 грн.; 

    3. Адреса веб – сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: csam.archives.gov.ua. 

4. Інформація про предмет закупівлі 

    4.1  Найменування предмета закупівлі: ДК  016:2010  код 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 

води (ДК 021:2015 09300000-2 – Електрична, теплова, сонячна та атомна енергія). 

    4.2  Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:147,09576  Гкал. 

    4.3  Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Вул. Володимирська 22-А, м. Київ, 01001. 

    4.4  Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  до 31.12.2016 р. 

5.  Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та  контактні телефони учасника (учасників), з яким 

(якими) проведено переговори:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»,  01001,  м. Київ, 

площа Івана Франка, 5, тел. (044) 287-77-31.  

 6. Інформація про ціну пропозиції: 231 808,20 грн.з ПДВ (двісті тридцять одна тисяча вісімсот вісім гривень 20 

копійок з ПДВ), 1 575,90 за 1 Гкал. 

     7. Відповідно до пп 2 частини 2 ст 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - відсутність 

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 альтернативи.  

     8. Додаткова інформація. 

 

       Заступник голови  комітету  з конкурсних торгів                                                       О.З. Рачковська 

                                                                                    

                                                                            М.П. 


