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253584
Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Кіровоградський національний технічний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02070950
1.3. Місцезнаходження: просп.Університетський, 8, м.Кіровоград, 25006
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35226204002464, 35211004002464, 35229201002464, 35217001085121, 35222201085121, 35228201083268, 35213001083268, 35225301083268 в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Кіровоградській області, м.Кіровоград, проспект Винниченка, 1а, МФО 823016
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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Грабенко Володимир Костянтинович
Посада: проректор з адміністративно-господарської роботи
Телефон: +380522559438
Тел./факс: +380522559438
Е-mail: 
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 3221326 (три мільйони двісті двадцять одна тисяча триста двадцять шість) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: 
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.10-00.00 - енергія електрична (35.11.1- «Енергія електрична»; 35.11.10-00.00 – «Енергія електрична».) - 3249964 кВт/год у тому числі по лотах: Лот №1 –2299964 кВт/год Лот №2 –900000 кВт/год. Лот №3 – 50000 кВт/год.: лот 1 - Енергія електрична - 2299964 кВт/год; лот 2 - Енергія електрична - 900000 кВт/год.; лот 3 - Енергія електрична - 50000 кВт/год.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 3249964 кВт/год у тому числі по лотах: Лот №1 –2299964 кВт/год Лот №2 –900000 кВт/год. Лот №3 – 50000 кВт/год.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Лот №1 –проспект Університетський, 8, м. Кіровоград, спортивно-оздоровчий табір, Крилівське лісництво, м. Світловодськ, Кіровоградської області; Лот №2 –вул. Фрунзе,6, м. Кіровоград, вул. Полтавська,73 м. Кіровоград, ; Лот №3 –вул. Єгорова, 15, м. Світловодськ, Кіровоградської області.; лот 1 - проспект Університетський, 8, м. Кіровоград, спортивно-оздоровчий табір, Крилівське лісництво, м. Світловодськ, Кіровоградської області, лот 2 - вул. Фрунзе,6, м. Кіровоград, вул. Полтавська,73 м. Кіровоград, , лот 3 - вул. Єгорова, 15, м. Світловодськ, Кіровоградської області.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:  лот 1 - протягом 2016 року, лот 2 - протягом 2016 року, лот 3 - протягом 2016 року; протягом 2016 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
лот 1 - Публічне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», місцезнаходження: проспект Комуністичний, 15, м.Кіровоград, 25015, , тел.: тел.(0522) 35-82-13.
лот 2 - Публічне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Кіровоградський міський РЕМ, місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, 78, м. Кіровоград, 25001, тел.: тел. (0522) 35-68-19.
лот 3 - Публічне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Світловодський РЕМ, місцезнаходження: вул. Обсерваторна,16, м.Світловодськ Кіровоградської область, 27500, тел.: тел. (0236) 20773.
6. Інформація про ціну пропозиції:
лот 1 - 2377676  грн. (навчальні корпуси-1,824 грн. за кВт/год, гуртожиток-0,456 грн. за кВт/год) , лот 2 - 752400  грн. (навчальні корпуси-1,824 грн. за кВт/год, гуртожиток-0,456 грн. за кВт/год) , лот 3 - 91250  грн. (навчальні корпуси-1,824 грн. за кВт/год)
7. Умова застосування переговорної процедури: Абзац 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель.
8. Додаткова інформація: 
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів , проректор Кропівний В.М.
_________________________
(підпис, М. П.)

