ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування: Головне управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Запорізькій області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 38625593
1.3. Місцезнаходження: вул. Фортечна, будинок 65, Запорізька область, м. Запоріжжя
Олександрівський район, 69002;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35227201085702, 35212001085702
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): Шевченко Сергій Миколайович,
начальник відділу ресурсного забезпечення ГУ ДСНС України у Запорізькій області,
вул. Фортечна, будинок 65, Запорізька область, м. Запоріжжя, Олександрівський
район, 69002; тел./факс (061)7879454, tender@zp.dsns.gov.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 68321,43 грн.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: www.zp.mns.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: Код ДК 016:2010 – 06.20.1 Газ природний,
скраплений або в газоподібному стані (Код ДК 021:2015- 09123000-7 (природний газ)):
1 лот – для потреб мешканців службових житлових приміщень м. Запоріжжя при
відсутності газового лічильника
2 лот – для потреб мешканців службових житлових приміщень м. Запоріжжя при
наявності газового лічильника на приготування їжі;
(06.20.10-00.00)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
1 лот – 2300,00 м.куб.
2 лот – 7500,00 м.куб.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: місто Запоріжжя
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори:
ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ», вул. Заводська, буд. 7, Запорізька область, м.
Запоріжжя, Вознесенівський район, 69035, тел. 061-236-05-45, 061-224-70-12
6. Інформація про ціну пропозиції:
1 лот – 16172,73 грн.
2 лот – 52148,70 грн.

7. Умова застосування переговорної процедури: згідно п.4 ч. 2 ст. 39 Закону України
«Про здійснення державних закупівель»: замовником було двічі відмінено процедуру
закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників.
8. Додаткова інформація.

Голова комітету з конкурсних торгів
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

В.Л. Матросов

