Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

адр.: вул. Артема, 63, м. Донецьк, 83001
тел.: + 380 62 345-73-11 факс: + 380 62 382-67-94 e-mail: donug@ivcdu.dn.ua
Код ЄДРПОУ 33161769
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України від 27.12.2011 № 428)

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури
закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне підприємство “Донецька вугільна енергетична компанія”.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33161769
1.3. Місцезнаходження: Україна, місто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Артема,
будинок 63, поштовий індекс 83001.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 26006620196963 в ПАТ «Промінвестбанк», МФО
300012.
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, e-mail):
Колосов Едуард Анатолійович - помічник директора з матеріально-технічного постачання,
транспорту, тендерних закупівель ДП «ДВЕК» - голова комітету з конкурсних торгів;
Панафідін Геннадій Сергійович - директор з матеріально-технічного постачання, транспорту та
тендерних закупівель ДП «ДВЕК»;
адреса - Україна, місто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Артема, будинок 63,
поштовий індекс 83001, телефон (062) 345-79-68, (062) 345-79-35
телефакс (062) 345-79-35; e-mail: tender@ivcdu.dn.ua
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 37471933.
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі
(не для друку, не для оприлюднення): -.
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару)(не для друку, не для
оприлюднення):-.
3.
Адреса
веб-порталу
Міністерства
економічного
розвитку
і
торгівлі України,
на якому розміщується інформація про закупівлю:
www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю (у разі наявності): www.duek.dn.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: послуга -71.20.1 Послуги щодо технічного
випробовування й аналізування (послуги з контролю якості вугільної продукції)
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Визначення якості видобуваємого вугілля безпосередньо в шахті - 1 послуга;
Контроль за випробуванням вугільної продукції та проведенням хімічного аналізу на всіх
етапах відвантаження та постачання вугілля, послуга за 1 т. – 804 000 послуг

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: згідно заявок
Замовника за місцем знаходження збагачувальних фабрик та споживачів вугільної продукції
ДП «ДВЕК», розташованих на території України та відокремлених підрозділів ДП «ДВЕК»: ВП
„Шахта імені О.О. Скочинського” (вулиця Бірюзова, Кіровський район, місто Донецьк,
Донецька область, 83084); ВП „Шахта „Південнодонбаська №3 імені М.С. Сургая” (місто
Вугледар, Донецька область, 85670); ВП „Шахта „Трудівська” (вулиця Раціоналізаторів,
будинок 36, Петровський район, місто Донецьк, Донецька область, 83039); ВП „Шахта імені М.
І. Калініна” (проспект Миру, будинок 44, Калінінський район, місто Донецьк, Донецька
область, 83017); ВП „Шахта ім. Є.Т. Абакумова” (вулиця Кірова, будинок 292 К, Кіровський
район, місто Донецьк, Донецька область, 83020); ВП „Шахта „Жовтневий рудник” (проспект
Маршала Жукова, будинок 1Е, Куйбишевський район, місто Донецьк, Донецька область,
83071); ВП „Шахта ім.Челюскінців” (площа Правди, будинок 1 А, Петровський район, місто
Донецьк, Донецька область, 83022).
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з дати укладання
договору до 31.12.2014р.
6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори
Державне підприємство «Укрвуглеякість»
Місцезнаходження юридичної особи: 83053, Донецька обл., місто Донецьк, Будьонівський
район, вулиця Димитрова, будинок 2б
Контактні телефони: (062)343-52-66; (062)343-85-61
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції:
1 282 087,99 грн. з ПДВ (один мільйон двісті вісімдесят дві тисячі вісімдесят сім гривень 99
копійок з ПДВ)
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару):-.
8. Додаткова інформація:
Голова комітету з конкурсних торгів
ДП „Донецька вугільна енергетична компанія”

Е.А.Колосов

