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Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі

041421

1. Замовник:
1. 1. Найменування: Ужгородський торговельно-економічний коледж Київського
національного торговельно-економічного університету
1.2. Код за ЄДРПОУ: 38343800
1.3. Місцезнаходження: вул.Капітульна,1/3, м.Ужгород, Закарпатська обл., 88000
1.4 . Реєстраційний рахунок замовника: 35227250085087, 35212050085087 в Державній
казначейській службі України
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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Попович Юрій Васильович
Посада: Заступник директора з адміністративно-господарської частини, голова комітету
з конкурсних торгів
Телефон: (099)1885159
Тел./факс: (099)1885159
E-mail:
Прізвище, ім’я, по батькові: Мазур Ольга Павлівна
Посада: Заступник головного бухгалтера
Телефон: (050)8747176
Тел./факс: (031)2235196
E-mail: olga_figol@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
517224 (п’ятсот сімнадцять тисяч двісті двадцять чотири) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4 . 1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 - енергія електрична (Електрична
енергія) - 905051 кВт*год
4 .2 . Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 905051 кВт*год
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Україна, 88000,
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул..Капітульна, 1/3, вул..Декабристів, 39,
наб.Православна 20.
4 .4 . Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Лютий-Груень 2016р.
5 . Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- Публічне акціонерне товариство “Закарпаттяобленерго”, місцезнаходження:
вул.Головна, 57, с.Оноківці, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89412.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 517224 грн. ((76348 кВт/год за ціною 1,8250 з ПДВ на загальну суму 139335грн., 828703
кВт/год за ціною 0,456 грн. з ПДВ загальною сумою 377889грн.))
7. Умова застосування переговорної процедури: підпункту 2 пункту 2 статті 39 Закону
України “Про здійснення державних закупівель”,
8. Додаткова інформація:
9 . Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Заступник директора з АГР, голова комітету з конкурсних торгів - Попович Ю.В.
(підпис, М. П.)

