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 ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування переговорної процедури закупівлі 
 

1. Замовник: 

1.1. Найменування.  

Державний архів Харківської області 

1.2. Код за ЄДРПОУ.  

03494422 

1.3. Місцезнаходження. 

просп. Московський, 7, м. Харків, 61003 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 

35213001008538, 35228201008538 в ГУ ДКCУ у Харківській області, вул. Бакуліна, 18,  

м. Харків, 61166, МФО 851011 

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 звя’зку, електронна адреса) 

Кущ Євген Олександрович, заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів,  

пр. Московський, 7, м. Харків, 61003, (057) 700 53 41, (057) 715 72 30,  факс (057) 700 53 42,  

d.arhiv@kharkivoda.gov.ua 

2.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 

565690,00 грн. (п’ятсот шістдесят п’ять тисяч шістсот дев’яносто гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю  

www.archives.kh.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 

(35.30.12-00.00) 

 4.2. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

366,26472 Гкал  

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

просп. Московський, 7, м. Харків, 61003;  вул. Мироносицька, 41, м. Харків, 61002 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

на 2016 рік 

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

учасника (учаснивік), з яким (якими) проведено переговори. 

Комунальне підприємство “Харківські теплові мережі” 

вул. Доброхотова,11, м. Харків, 61037 (057) 758 84 07, (057) 737 94 00 ф. 

6. Інформація про ціну пропозиції: 

565690,00 грн. (п’ятсот шістдесят п’ять тисяч шістсот дев’яносто гривень 00 копійок)  

з ПДВ 

7.Умова застосування переговорної процедури. 

п.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» «2. Переговорна 

процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:…2) 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. 
 

Голова комітету з конкурсних торгів,  

заступник директора Державного архіву  

Харківської області          Є.О. Кущ 

 

тел. 715 72 30, тел./факс700 53 42  


