
 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
про застосування переговорної процедури закупівлі 

 
 

1. Замовник.   
1.1. Найменування. Державний навчальний заклад 

«Кіровоградський професійний ліцей сфери 
послуг» 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 03063053 
1.3. Місцезнаходження. м. Кіровоград,  вулиця Декабристів, 26, 

25006 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35414001002286, 35429201002286 МФО 

823016 в  ГУДКСУ  у     Кіровоградській 
області 

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). 

Данеко Вікторія Володимирівна, заступник 
директора з НВР ДНЗ «Кіровоградський 
професійний ліцей сфери послуг», голова 
комітету з конкурсних торгів; 25006, м. 
Кіровоград,  вулиця Декабристів, 26 
тел./факс (0522) 24-05-01, тел. (0522) 22-18-
54  Е-mail: kplsp@ukr.net 
 

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

585204,00 грн. (п’ятсот вісімдесят п’ять 
тисяч двісті чотири грн. 00.коп. ) 

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

http://licey.kr.ua/ 

4. Інформація про предмет закупівлі.  

4.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води (ДК 016:2010  код 35.30.1) 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання 
робіт чи надання послуг. 

384,065 Гкал,  теплова енергія для 
центрального опалення 

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

місто Кіровоград, вулиця Декабристів, 26 

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

01.01.2016 р. – 31.12.2016 р. 
 

5. Найменування/прізвище, ім’я, по 
батькові, місцезнаходження та контактні 
телефони учасника (учасників), з яким 
(якими) проведено переговори. 

Комунальне підприємство 
«Теплоенергетик» м.Кіровоград,  вулиця 
Ливарна,  будинок 1, 25491,  тел../факс 
(0522)  31-99-67 

6. Інформація про ціну пропозиції. 153,712 грн. 
7. Умова застосування переговорної 
процедури. 

відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону 1198-18: 
відсутність конкуренції (у тому числі з 
технічних причин) на товари, роботи чи 
послуги, які можуть бути поставлені, 

 №248822, "ВДЗ" 
№402(17.12.2015)  

від 17.12.2015  
  

mailto:kplsp@ukr.net


виконані чи надані тільки певним 
постачальником (виконавцем), за 
відсутності при цьому альтернативи  

8. Додаткова інформація. КП «Теплоенергетик» займає монопольне 
становище на ринку централізованого 
постачання теплової енергії у 
територіальних межах міста Кіровограда 

 
 
 
Заступник голови комітету з конкурсних торгів   Т.П.Коржова 
Головний бухгалтер 
ДНЗ «Кіровоградський професійний 
ліцей сфери  послуг» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тел.0522-24-14-07 

 


