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ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування: КЗ КОР «Васильківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 1-11 ступенів»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 22204335
1.3. Місцезнаходження: 08600. Київська область, м. Васильків, вул. Р. Люксембург. 1

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35413001026050
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): Гудзь Наталія Анатоліївна, голова комітету з конкурсних 

торгів. Київська обл., м. Васильків, вул.. Р. Люксембург,!, 045-71-2-25-33 (телефакс)

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 
716000.00 грн. (сімсот шістнадцять тисяч гривень вт.ч. ПДВ)

3. Адреса веб-сайта. на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
\ inler.kiev.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 016:2010 - 35.30.1

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 405,83 І Гкал
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг : 08600, Київська обл.. м. Васильків, 

вул. Рози Люксембург.)

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень - грудень 2016 року

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника 

(учасників), з яким (якими) проведено переговори: КП “ Васильківтепломережа” . 08600. Київська 

обл.. м. Васильків, вул. Декабристів . 60-а. (04571) 2-48-01.2-32-80

6. Інформація про ціну пропозиції: 716000,00 грн. (сімсот шістнадцять тисяч гривень в г.ч. ПДВ)

7. Умова застосування переговорної процедури : відповідно до ст. 39 Закону України « Про 

здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-У11, а саме: 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.

Голова комітету з конкурсних торгів
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застосування переговорної процедури закупівлі

І . Замовник.

1. І Найменування: КЗ КОР «Васильківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І- ll ступенів»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 22204335

1.3. Місцезнаходження: 08600. Київська область, м. Васильків, вул. Р Іюксембург. 1

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі прізвище, ім’я, по батькові, 

посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, 

електронна адреса): Гудзь Наталія Анатоліївна, голова комітету з конкурсних торгів. 08600. Київська 

область, м. Васильків, вул. Р.Люксембург, 1, тел.: 045-71-2-25-33

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 

переговорної процедури закупівлі: 1 1.12.2015 року

2. Інформація про предмет закупівлі. —

2 .1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води, 

код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 - 35.30.1

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 405.83 1 Гкал

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01 січня по З І грудня 2016 року

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім ’я, по батькові фізичної особи: 

Комунальне підприємства «Васильківтепломережа»

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 31916457

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 

Київська обл.. м. Васильків, вул.. Декабристів 60-а, 08600, 045-71-2-32-80: 2-48-01

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до ст. 39 Закону України « і Іро 

здійснення державних закупівель», а саме: 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.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури 

закупівлі: відсутність конкуренції на послуги, які можуть бути виконані тільки певним 

постачальником (КП «Васильківтепломережа») та за відсутністю альтернативи. Відсутність окремих 

Законів про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до п. 4 ст. 2 Закону «Про 

здійснення державних закупівель»

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 

згідно п.2 ч. З ст. 16 Закону України « Про здійснення державних закупівель» кваліфікаційні критерії 

не встановлюються у разі централізованого постачання теплової енергії

Голова комітету з конкурсних торгів Н.А. Гудзь



ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

І . Замовник.
1. І . ІІайменування: КЗ КОР «Васильківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I II ступенів»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 22204335
1.3. Місцезнаходження: 08600. Київська область, м. Васильків, вул. Р. Люксембург. І

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35413001026050
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): Гудзь Наталія Анатоліївна, голова комітету з конкурсних 

торгів. Київська обл., м. Васильків, вул.. Р. Люксембург,!, 045-71-2-25-33 (телефакс)

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 
716000.00 грн. (сімсот шістнадцять тисяч гривень в т.ч. ПДВ)

3. Адреса веб-сайта. на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
\ inter.kiev.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 016:2010 - 35.30.1

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 405,83 І Гкал
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг : 08600, Київська обл., м. Васильків.

вул. Рози Люксембург, 1

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень - грудень 2016 року

5. Найменування/прізвище, ім’ я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника 

(учасників), з яким (якими) проведено переговори: КП “ Васильківтепломережа” . 08600. Київська 

обл.. м. Васильків, вул. Декабристів , 60-а, (04571) 2-48-01.2-32-80

6. Інформація про ціну пропозиції: 716000,00 грн. (сімсот шістнадцять тисяч гривень в т.ч. ПДВ)

7. Умова застосування переговорної процедури : відповідно до ст. 39 Закону України « Про 

здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-V11, а саме: 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.

Голова комітету з конкурсних торгів Н.А. Гудзь


