ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування: К З К О Р "Білоцерківський краєзнавчий м узей";
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02224436;
1.3. М ісцезнаходження: 09117, Київська обл. м. Біла Церква, площ а Соборна 4,
КЗКОР "Білоцерківський краєзнавчий м узей ”;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: № 35410001021973, Банк ГУ Д К С У М Ф 0 8 2 1018;
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійсню вати зв’язок з учасниками
(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, помер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв ’язку, електронна адреса):
Д іденко Лю дмила Михайлівна, директор музею, площа Соборна 4, м. Біла Церква,
тел. (04563)5-55-52, bts-museum @ ukr.net
2. Розмір бю джетного призначення за кошторисом, або очікувана вартість предмета
закупівлі:300754,80 гри. (триста тисяч сімсот п ’я тдесят чотири гри. вісімдесят коп.);
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщ ується інформація про
закупівлю: w ww.tender, me.gov. иа, bkm. in. иа;
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: природний газ - за кодом CPV за ДК 021:2015 09123000-7 (природний газ));
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 38000м3 (тридцять
вісім тисяч куб. м);
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Біла Церква, площа
Соборна 4, до м еж і розподілу балансової належ ності газопроводів;
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року;
5. Найменування/прізвищ е, ім ’я, по батькові, місцезнаходж ення та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Товариство з обмеж еною
відповідальністю «Київоблгаз Збут». 09100, м. Київ, проспект Свободи, буд. 2 Г, літ. А,
тел. (044)428-98-43;
6. Інформація про ціну пропозиції: 7914,60 за 1000 м .
7. Умова застосування переговорної процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з
технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю мож е бути
укладено лиш е з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи (ч.2 п.2 cm. 39)
8. Додаткова інформація.

Голова Комітету з

