ОБҐРУНТУВАННЯ
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 Д 12, Приморський район,
м. Одеса, 65039.
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі
(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 матеріальнотехнічного постачання і конкурсних торгів, Україна, м.Одеса, вул. Пастера,
29, к.239, 65082, тел./факс: (048) 723 04 88, ludmila.abdc@gmail.com..
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення
про застосування переговорної процедури закупівлі: 28.01.2016року.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: послуги щодо передавання даних і
повідомлень - за кодом Д К 016-2010 - 61.10.1 [ послуги телефонного зв'язку
та
передачі даних- за кодом СРУ за Д К 021-2015 - 64210000-1
( телекомунікаційні послуги)].
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: З
лота.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
• Лот 1 - ПрАТ "Фарлеп-Інвест" в особі Південної філії ПрАТ
"Фарлеп-Інвест
м.Одеса, вул. Канатна, 112, 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
"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
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
"Укртелеком

філії 11АТ

філії ПАТ

м.Одеса, вул. Дворянская, 1/3, 65082
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2016 р.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи:
- Лот 1 - П рАТ "Фарлеп-Інвест” в особі Південної філії ІІрАТ
"Фарлеп-Інвест
- Лот 2 - ПАТ
"Укртелеком" в особі
Одеської філії ПАТ
"Укртелеком
- Лот 3 - ПАТ
"Укртелеком" в особі
Одеської філії ПАТ
"Укртелеком ".
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
податків:
- Лот 1 - ПрАТ "Фарлеп-Інвест" в особі Південної філії ПрАТ
"Фарлеп-Інвест", код за ЄДРПОУ 19199961;
-

Лот 2,3 - ПАТ "Укртелеком" в особі
Одеської філії ПАТ
"Укртелеком", за ЄДРПОУ 21560766.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи, телефон, телефакс:
- Лот 1- ПрАТ "Фарлеп-Інвест" в особі Південної філії ПрАТ
"Фарлеп-Інвест", 01011, м. Київ, пр. Кутузова, 3; тел.
0442308430;
- Л от 2,3 - ПАТ "Укртелеком" в особі Одеської філії ПАТ
"Укртелеком", 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18,
тел. 0800506801.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: 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.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування
переговорної процедури закупівлі: відсутність альтернативи.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування
переговорної
процедури
закупівлі:
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висновок
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