ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування - Комунальний заклад «Дніпропетровський обласний клінічний
центр кардіології та кардіохірургії» Дніпропетровської обласної ради».
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 01985370.
1.3. Місцезнаходження – 49070, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 28.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника - 35419001000018 в банку ГУ ДКСУ у
Дніпропетровській області м. Дніпропетровськ, МФО 805012.
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) – Гуленко Алла Миколаївна - заступник
директора з медичних питань, Голова ККТ,тел. (056) 778-18-50 Тел./факс:
(056) 778-21-14, Алієва Юлія Володимирівна – економіст з фінансової роботи,
секретар ККТ тел. (056) 744-21-93, м. Дніпропетровськ, 49070 вул. Плеханова, 28;
e-mail: tarasuk-j@rambler.ru.
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ) - Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної
адміністрації, 33769381.
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі – кошти місцевих бюджетів.
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не
для друку, не для оприлюднення) – 163783 грн. 00 коп. (сто шістдесят три тисячі
сімсот вісімдесят три грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ – 27297 грн. 17 коп.
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для
оприлюднення).
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому
розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю (у разі наявності) - www.rdc.dp.ua.
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі – ДК 016-2010: 36.00.2 - Обробляння та
розподіляння води трубопроводами (Водопостачання).
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 27,351 тис. м3.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. – за адресою замовника.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. - січень-грудень 2014
року.
6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори – КП «Дніпроводоканал»
ДМР, 49101, м. Дніпропетровськ, вул. Червона, буд.21 А, тел.(056) 744-64-41.
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції. 163783 грн. 00 коп. (сто шістдесят три тисячі сімсот
вісімдесят три грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ – 27297 грн. 17 коп.
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
8. Додаткова інформація.
Заступник директора з медичних питань
Голова ККТ
М.П.

А.М. Гуленко

