
ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування: Одеська національна академія харчових технологій.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02071062.
1.3. Місцезнаходження: вул. Канатна, 112, к. 112, м.Одеса,

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

р/р 35229289014953 ДКСУ м. Київ, 01601, вул. Бастіонна,6, МФО 820172.
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 і конкурсних торгів, Україна, м. Одеса, 
вул. Пастера, 29, к. 239, 65082, тел./факс: (048) 723 04 88,
І исітіїа. аЬіїсС^таіі сот.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі: 336000,00грн. (  Триста тридцять шість тисяч грн 00 
коп.) з ПДВ.

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

4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: послуги щодо передавання даних і 

повідомлень - за кодом ДК  016-2010 - 61.10.1 [  послуги телефонного зв'язку 
та передачі даних- за кодом СРУ за Д К  021-2015 - 64210000-1 
( телекомунікаційні послуги)].

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: З 
лота.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
• Лот 1 - ПрАТ "Фарлеп-Інвест" в особі Південної філії ПрАТ 

V "Фарлеп-Інвест
м. Одеса, вул. Канатна, 1 12, 65039 
м. Одеса, провулок Шампанський, 2, 65058 
м. Одеса, вул. Левітана, 46а, 65088 
м. Одеса, вул. Тіниста, 9/11, 65009
• Лот 2 — ПАТ "Укртелеком" в особі Одеської філії ПАТ 

"Укртелеком
м. Одеса, вул. Канатна, 112, 65039 
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 12, 65003 
м. Одеса, вул. Краснова, 8, 65059 
м. Одеса, вул. Тіниста, 9/11, 65009

http://www.onaft.edu.ua


м. Одеса, вул. Радісна, 9, 65076
м. Одеса, вул. Гоголя, 16, 65082
м. Одеса, вул. Градоначальницька, 24, 65029
• Лот 3 — ПАТ "Укртелеком" в особі Одеської філії ПАТ 

"Укртелеком
м. Одеса, вул. Дворянская, 1/3, 65082

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2016р.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та 

контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено 
переговори:

• Лот 1 - ПрАТ "Фарлеп-Інвесш" в особі Південної філії ТІрАТ 
"Фарлеп-Інвест", 65026, м. Одеса, Приморський район, вул. 
Жуковського, 19, тел. (0482) 355 137

• Лот 2 -  ПАТ "Укртелеком" в особі Одеської філії ПАТ 
"Укртелеком”, 65023, м. Одеса, Приморський район, вул. 
Коблевська, 39, тел. 0800506801

• Лот 3 - ПАТ "Укртелеком" в особі Одеської філії І1АТ 
"Укртелеком”, 65023, м. Одеса, Приморський район, вул. 
Коблевська, 39, тел. 0800506801

6. Інформація про ціну пропозиції:
• Лот 1 - 208000,00грн.
• Лот 2 - 76000,00грн.
• Лот 3- 52000,00грн.

7. Умова застосування переговорної процедури: 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, експертний висновок ОН АЗ ім. Попова 
О С. щодо наявності підстав проведення торгів із закупівлі послуг щодо 
передавання даних і повідомлень від 30.12.2015 р. № 04-11/233.

8. Додаткова інформація.

Г.А.Мосієнко
(пр ізвищ е, ін іц іали )


