
Державне підприємство «Зовнішторгвидав України» 

вул. Воровського, 22, м. Київ, 01601 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник.  

1.1. Найменування. Фонд державного майна України. 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 00032945 

1.3. Місцезнаходження. вул. Кутузова 18/9, м. Київ, 01601. 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35216001005357. 

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). Кухельний Олександр Васильович начальник відділу 

матеріального забезпечення та підготовки договорів Управління адміністративно-

господарської роботи, Україна, 01601, м. Київ 133, вул. Кутузова, 18/9 (044) 200-32-09, 200-33-40 

факс (044) 280-42-51, kedr@spfu.gov.ua. 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 153 

800,00 грн з ПДВ. 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. 

new.spfu.gov.ua. 
4. Інформація про предмет закупівлі.  

4.1. Найменування предмета закупівлі. послуги телефонного зв’язку та передачі даних (аналоговий 

телефонний зв'язок) (згідно ДК 021:2015 код 64210000-1) (згідно ДК 016:2010 код 61.10.1). 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.--------. 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, 

вул. Кутузова, 18/7, бул. Лесі Українки, 26а. 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. березень-грудень 2016 року. 

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника 

(учасників), з яким (якими) проведено переговори. публічне акціонерне товариство «Укртелеком» 

01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18, (044) 235-45-94. 
6. Інформація про ціну пропозиції. 153 800,00 грн з ПДВ. 

7. Умова застосування переговорної процедури. відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 

Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (із 

змінами і доповненнями) (відсутність 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. ---------- 

 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів, 

директор Департаменту  

забезпечення діяльності Фонду       О. Г. Настасенко 
 

 

 

 

 

 

Леонова Ю. М. 

200-33-40 

 

 


