
ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування. Управління праці та соціального захисту населення 

Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 37414016.
1.3. Місцезнаходження, вул. Ломоносова, 5 корпус 3, м. Київ, 

Голосіївський район, поштовий індекс 03040.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35415002077977 в Управлінні 

Державної казначейської служби України у Голосіївському районі ГУ ДКСУ у 
м. Києві, вул. Володимирська, 69а, м. Київ, поштовий індекс 01033, МФО 
820019.

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). Поліщук Олена Олександрівна, спеціаліст І категорії планово- 
економічного сектору управління праці та соціального захисту населення 
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Ломоносова, 
5 корпус 3, м. Київ, Голосіївський район, поштовий індекс 03040, тел.: 
(044) 257-71-16, факс (044) 257-71-16, e-mail: upszn gol@ukr.net

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі. 315 500,00 грн. (триста п'ятнадцять тисяч п’ятсот грн. 
00 коп.), в т.ч. ПДВ.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується 
інформація про закупівлю, golos.kievcity.gov.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. 35.30.1 - Пара та гаряча вода;

постачання пари та гарячої води (код ДК 016:2010 35.30.11-00.00,
35.30.12-00.00), три лоти.

Лот №1 -  Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (теплова 
енергія) для приміщення Управління по вул. Ломоносова, 5 корпус 3.

Лот №2 -  Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 
(централізоване опалення та постачання гарячої води) для приміщення 
Управління по вул. Ломоносова, 5 корпус 1.

Лот №3 -  Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 
(централізоване опалення та постачання гарячої води) для приміщення 
Управління по вул. Бубнова, 5.

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Лот №1 -  129,07 Гкал.
Лот №2 -  19,59 Гкал; 26,00 куб.м.
Лот №3 - 47,46 Гкал.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Лот №1 -  вул. Ломоносова, 5 корпус 3.
Лот №2 -  вул. Ломоносова, 5 корпус 1.
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Лот №3 - вул. Бубнова, 5.
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. Публічне акціонерне товариство “КИЇВЕНЕРГО”, м. Київ, 
пл. Івана Франка, 5, поштовий індекс 01001, тел. (044) 201-07-47 факс (044) 
201-07-45.

6. Інформація про ціну пропозиції. 315 500,0 грн. (триста п’ятнадцять 
тисяч п’ятсот грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ.

Лот №1. Ціна за одиницю товару (тариф): 1575,90 грн. з ПДВ за 1 Гкал (з
01.01.2016 р. по 31.01.2016 р.); 1550,60 грн. з ПДВ за 1 Гкал (з 01.02.2016 р.). 
Для приміщення по вул. Ломоносова, 5 корпус 3 очікувана сума закупівлі 
становитиме 174000,00 грн. (сто сімдесят чотири тисячі грн. 00 коп.) та 
складатиме 129,07 Гкал.

Лот №2. Ціна за одиницю товару (тариф): 1575,90 грн. з ПДВ за 1 Гкал (з
01.01.2016 р. по 31.01.2016 р.); 1550,60 грн. з ПДВ за 1 Гкал
(з 01.02.2016 р.); Ціна за одиницю централізованого постачання гарячої води: 
81,56 грн. з ПДВ за куб.м, (з 01.01.2016 р.). Для приміщення по вул. 
Ломоносова, 5 корпус 1 необхідний обсяг закупівлі теплової енергії та гарячої 
води на 2016 рік виходячи з існуючих тарифів становитиме 43850,00 грн. (сорок 
три тисячі вісімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) та складатиме 19,59 за 1 Гкал та 
26,00 куб.м, гарячої води.

Лот №3. Ціна за одиницю товару (тариф): 1575,90 грн. з ПДВ за 1 Гкал (з
01.01.2016 р. по 31.01.2016 р.); 1550,60 грн. з ПДВ за 1 Гкал (з 01.02.2016 р.); 
Ціна за одиницю централізованого постачання гарячої води: 81,56 грн. з ПДВ за 
куб.м, (з 01.01.2016 р.). Для приміщення по вул. Бубнова, 5 необхідний обсяг 
закупівлі теплової енергії та гарячої води на 2016 рік виходячи з існуючих 
тарифів становитиме 97650,00 грн. (дев’яносто сім тисяч шістсот п’ятдесят грн. 
00 коп.) та складатиме 47,46 за 1 Гкал. Гаряче водопостачання в приміщенні 
відсутнє.

7. Умова застосування переговорної процедури. Відповідно до пункту 2 
частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» від 10.04.2014 №1197, а саме: відсутності конкуренції (у тому числі 
з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про 
закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності 
при цьому альтернативи.

8. Додаткова інформація. Додаткову інформацію можна отримати по
телефону (044) 257-71-16, факс v6, e-mail: upszn gol@ukr.net.
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