ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Одеський національний політехнічний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02071045
1.3. Місцезнаходження: Україна, 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35219002001204, 35224202001204
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): Зелинська Діана Сергіївна,
провідний інженер, Україна, 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, тел. (048)705-86-03,
тел./факс (048)705-86-03, zds@opu.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 3 645 594
грн. 24 коп. ( Три мільйони шістсот сорок п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто чотири грн. 24
коп.) з ПДВ
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: 4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: 35.22.1 – розподілення газоподібного палива
трубопроводами (розподілення газоподібного палива для опалення навчальних
корпусів та інших об`єктів в об`ємі 488 000 м3)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
протягом 2015 р.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори:
Публічне акціонерне товариство «Одесагаз», Україна, 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1,
тел. (048)723-75-94
6. Інформація про ціну пропозиції:
3 645 594 грн. 24 коп. (Три мільйони шістсот сорок п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто
чотири грн. 24 коп.) з ПДВ
7.Умова застосування переговорної процедури закупівлі:
Застосовується переговорна процедура закупівлі згідно п.2 ч. 2 ст. 39 Закону 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:
- за додатковими інструкціями звертатися за телефоном (048) 705-86-03
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