
ІНФОРМАЦІЯ  

про застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник. 
1.1. Найменування.  Департамент агропромислового розвитку Чернігівської 

обласної державної адміністрації 
1.2. Код за ЄДРПОУ.  00733702 
1.3. Місцезнаходження.  Проспект Миру 14, м. Чернігів, поштовий індекс 14000. 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника.  35213001009033 у ГУ ДКУ у 

Чернігівській області, МФО 853592, вул.Комсомольська, 27, м. Чернігів, поштовий 
індекс 14000. 
     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).  Савченко Олександр Павлович –директор Департаменту, голова комітету з 
конкурсних торгів; м.Чернігів, проспект Миру,14, каб.308, телефон: (0462) 774488; 
Цакун Наталія Іванівна – головний спеціаліст відділу тваринництва, секретар комітету 
з конкурсних торгів; м.Чернігів, проспект Миру, 14, каб.419, телефон: (04622)43167. 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі.  290000,00 (двісті дев'яносто тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ.  

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

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

пари та гарячої води  (35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води трубопроводами 
(теплова енергія)). 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.  
370,0 Гкал. 
     4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  За адресою 
замовника. 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  Протягом 
2015 року. 
     5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні 
телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.  ТОВ 
ФІРМА «ТЕХНОВА» у особі КЕП «Чернігівська ТЕЦ», вул.Ушинського, 23, 
м.Чернігів, поштовий індекс 14014. Телефон: (0462) 694218. 

6. Інформація про ціну пропозиції.  290000,00 (двісті дев'яносто тисяч) грн. 00 
коп. з ПДВ. 

7. Умова застосування переговорної процедури.  Пункт 2 частини 2 статті 39 
Закону України « Про здійснення державних закупівель» , учасник є у Зведеному 
переліку суб’єктів природних монополій станом на 14.02.2015. 

8. Додаткова інформація. 
 

Директор 
Департаменту агропромислового  
розвитку Чернігівської обласної  
державної адміністрації       О.П. Савченко 


