ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Одеська національна морська академія Міносвіти і науки України
1.2. Код за ЄДРПОУ. 01127799
1.3. Місцезнаходження. вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65029
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35216001001167, 35221201001167 в ГУ ДКСУ в
Одеській обл. МФО 828011
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). Матвеєва Анжела Вікторівна, фахівець
1-ої категорії, вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65029, (048)728-64-24, mto@onma.edu.ua.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
255494,40 (двісті п'ятдесят п'ять тисяч чотириста дев'яносто чотири гривні, 40 коп.) грн., у
т.ч. ПДВ.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю. www.onma.edu.ua.
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. код 35.11.1-енергія електрична (енергія електрична,
послуги з її постачання та розподілу)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 140 000 кВт.год
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Дідріхсона, 8,
вул.Дідріхсона, 13, вул.Пастера, 16, м. Одеса, 65000.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. до кінця 2015 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО “ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО” Центральний
РЕМ, м. Одеса, вул. Краснова, 2-а, тел.(048)705-26-56.
6. Інформація про ціну пропозиції. 255 494,40 (двісті п'ятдесят п'ять тисяч чотириста
дев'яносто чотири гривні, 40 коп.) грн., у т.ч. ПДВ. Ціна за одиницю товару:1,5208 грн. за
одну кВт.год. без ПДВ.
7. Умова застосування переговорної процедури.відповідно до п.2 ч. 2 ст. 39 ЗУ “Про
здійснення державних закупівель”, 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. за діючим договором №246/1 від 27.01.2015 щодо забезпечення
навчальних корпусів №№ 1-7 електричною енергією не вистачає обсягів закупівлі товару до
кінця року.
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