
ІНФОРМАЦІЯ №15123XX754300 

№254121, "ВДЗ" №406(23.12.2015) від 23.12.2015 

 

про застосування переговорної процедури закупівлі  

 

1. Замовник:  

1.1. Найменування.   Обласне комунальне підприємство “Харківський державний 

академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва“. 
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02225751 

1.3. Місцезнаходження. Україна, м. Харків, Київський район, пл. Конституції, 24, 61003. 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35436001035753; 26006000134596. 

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). Панченко В’ячеслав Миколайович, Заступник директора по 

виробничій діяльності, Україна, м. Харків, Київський район, пл. Конституції, 24, каб. № 

35, 61003.Тел. (057) 731-30-58; факс (057) 731-27-31 ; e-mail  buhnatasha@ukr.net 
 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі  

      700000 грн. 00 коп., з ПДВ. 
 

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

     puppet.kharkov.ua 

 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 

води - код 35.30.1. Державного класифікатора продукції та послуг  ДК 016:2010. 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 453.22580  Гкал. 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.   Україна, м. Харків, 

Київський район, пл. Конституції, 24,  61003 

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

 З 1 січня 2016р. по 31 грудня 2016 р. 

  

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

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. Комунальне підприємство 

«Харківські теплові мережі», Україна, м. Харків, вул.. Доброхотова, 11, 61037,  

тел.: (057)758-84-07, факс (057)737-94-00 

 

6. Інформація про ціну пропозиції: 700000 грн. 00 коп., з ПДВ. 

 

7.Умови застосування переговорної процедури Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 

Закону України „Про  здійснення  державних  закупівель” відсутність конкуренції (в тому 

числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, 

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

цьому альтернативи. 

 

8. Додаткова інформація 

 

 

 Заступник директора по виробничій 

діяльності                                                                                        В.М.Панченко 

                                                                               м.п. 

 

 

 

 

mailto:buhnatasha@ukr.net

