
ІНФОРМАЦІЯ 
про застосуванні! переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник. 
1.1.1 Іайменуваппя: Одеська національна академія харчових технологій. 
1.2. Код за СДР1ІОУ: 02071062. 
1.3. Місцезнаходження: вул. Канатна, І12,к. 112, Одеська область, 

м.Одеса, Приморський район. 65039. 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35229223014953; р/р 

35229289014953; р/р 35224239014953; ДКС Ум. Київ МФО 820172 
Одеса, 65009, Черняховська, 6 
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): Троскот Людмила Георгіївна, провідний спеціаліст відділу 
матеріально-технічного постачання та конкурсних торгів, вул. Дворянська, 
1/3, к.239, м.Одеса, 65082, тел./факс: (048) 723 04 88, 
ludmila. abdefa gmail. com. 

2. Розмір бюджетного призначення за кош торисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі: 247649,00грн. (/{вісті сорок сім тисяч шістсот сорок 
дев 'ять гривень 00коп.) з 1ІДВ. 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується 
інформація про закупівлю: www,onaft.edit, на. 

4. Інформація про предмет закупівлі. 
4.1. Найменування предмета закупівлі: газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані - за кодом ДК 016:2010 06.20.1 /природний газ за 
кодом CPV за ДК 021:2015 09123000-7 (природний газ)]. 

4.2. Кількість товарів або обсяг- виконання робіт чи надання послуг: 
36,4728 тис. куб.м. 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 

Україна, м.Одеса, вул. Канатна. 116, 65039 
Україна. м.Одеса, вул. Канатна, 106, 65039 
Україна, м.Одеса, вул. Канатна, 104. 65039 
Україна, м.Одеса, вул. Тіниста, 9/11, 65009 (два об'єкти) 
Україна, м.Одеса, вул. Радісна, 9, 65076 
Україна, м.Одеса, вул. Краснова, 8, 65059 

4.4. С трок пос тавки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2016 р. 
5. Пайменування/нрізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та 

контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено 
переговори: Товариство і обмеженою відповідальністю «Одесагаз-



постачання», м. Одеса, вул. Одарія, І, 65003, тел. 048 723 81 89, факс 0482 
34 14 4/. 

6. Інформація про ціну пропозиції: 247649,00грн. (Двісті сорок сім тисяч 
шістсот сорок дев 'ять гривень 00коп.) з 11ДВ. 

Ціна за 1 тис. куб.м. 6789,96 грн. з1ІДВ. 
7. Умова застосування переговорної процедури: п.4 ч.2. cm. 39. Закону 

України «Про здійснення державних закупівель», а саме двічі відмінено 
процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників. 

8. Додаткова інформація. 

И.о. голови комітету 
з конкурсних торгів І рос ко 1 

(прізвище, і 


