ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 N 428)
ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника за двома лотами
1. Замовник:
1.1. Найменування.
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2
м. Краматорська»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 37944296
1.3. Місцезнаходження. 84301 Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Соціалістична, 31
1.4. Реєстраційний рахунок замовника.35414001080190
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, e-mail). Коростильова Олена Олександрівна,
заступник головного бухгалтера, секретар КТТ, тел. 0(6264) 3-43-15, 0507652536
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ). Відділ охорони здоров’я Краматорської міської ради, ЄДРПОУ 26154752
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевого бюджету.
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не
для друку, не для оприлюднення). 224284 грн. 20 коп. (двісті двадцять чотири тисячі
двісті вісімдесят чотири грн. 20 коп.)
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для
оприлюднення). 1лот – 972 грн. 20 коп.; 2 лот – 851 грн. 50 коп..
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому
розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю (у разі наявності). www.krm.gov.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (код 35.30.1).
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
1 лот: ТОВ «Краматорськтеплоенерго» - 20,67 Гкал.;
2 лот: ТОВ «Альтернативна теплоенергія» - 239,8 Гкал.
5.3.Місце
поставки
товарів,
виконання
робіт
чи
надання
послуг.
1 лот – ТОВ «Краматорськтеплоенерго» - 84301 Донецька обл., м. Краматорськ, вул.
Соціалістична, буд. 31.;
2 лот – ТОВ «Альтернативна теплоенергія» 84333 Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Вознесенського, буд. 20;
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Жовтень 2014 р.грудень 2014 р.
6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- Товариство з обмеженою відповідальністю
«Альтернативна теплоенергія»
61140 м. Харків, вул. Чугуївська, буд. 78, тел.. 0577002783.

– Товариство з обмеженою відповідальністю «Краматорськтеплоенерго»
84301 Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, буд. 5, тел. 0-(6264)7-03-84;
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції. 224284 грн. 20 коп. (двісті двадцять чотири тисячі двісті
вісімдесят чотири грн. 20 коп.):
1 лот: ТОВ «Краматорськтеплоенерго» - 20095 грн. 46 коп. (двадцять тисяч
дев’яносто п’ять грн.. 46 коп.)
2 лот: ТОВ «Альтернативна теплоенергія» - 204188 грн. 74 коп. (двісті чотири тисячі
сто вісімдесят вісім грн. 74 коп.)
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
1 лот: ТОВ «Краматорськтеплоенерго» - 972 грн. 20 коп.;
2 лот: ТОВ «Альтернативна теплоенергія» - 851 грн. 50 коп.
8. Додаткова інформація.

Голова комітету з
конкурсних торгів,
Головний лікар

Єлисєєв О.В.

