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Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
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: п/р №35225201085087; 35210001085087 в ГУДКСУ
в Закарпатській обл.. МФО 812016
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: (0312)235196
E-mail:
Прізвище, ім’я, по батькові: Фіголь Ольга Павлівна
Посада: Секретар комітету з конкурсних торгів, бухгалтер
Телефон: (050)8747176; (0312)235196
Тел./факс: (0312)235196
E-mail: oIga_figol@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
211154 (двісті одинадцять тисяч сто п ’ятдесят чотири) грн. 03 кой.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в
газоподібному стані (Газ природний) - 27350
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 27350
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Україна, 88000,
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул..Капітульна, 1/3, наб.Православна 20.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Січень-Грудень 2015 р.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Закарпатгаз»,
місцезнаходження: 88015, Україна, Закарпатська обл.. м.Ужгород, вул..Погорслова 2 ,,
тел.: (0312)619402; 619422.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 211154,03 грн. (7720,44 грн. за 1 тис.мЗ)
7. Умова застосування переговорної процедури: Переговорна процедура закупівлі
застосовується відповідно до підпункту 2 пункту 2 статті 39 Закону України “Про
здійснення державних закупівель”, а саме: відсутність конкуренції (у т.ч. із технічних
причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути
укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів - Попович Юрій
Васильович
(підпис, М. П.)

