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Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. 'Замовник.
1.1.1 Іаймепуванпя. Відділ освіти Воловсцької районної державної адмінісі рації
1.2. Код за С’ДРГ ІОУ: 40056237
1.3. Місцезнаходження. Україна,89100,Закарпатська обл, см і Воловень,вул.Пушкіна 8.
1 І. Реєстраційний рахунок замовника. 35419059292300 35412052092300 в УДКСУ в 
іакаргіа гській обласіі
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, 
ім'я по батькові, посада та адреса, номер телефону га телефаксу із зазначенням коду 
міжміської о телефонної о зв'язку, e-mail).
Прізвище, ім'я, по батькові: Вінтонович Ганна Іванівна, в.о. начальника відділу о с в іт  
Воловсцької І'ДА, Україна, 89100, Закарпатська область, Воловсцькнй район, смі 
Воловень вул. Пушкіна,8 
І С ісфоп: (03136) 2-44-98 
Гсл./факс: (03136)2-40-71 
1 mail: \ ovrdaugfa ukrpost.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
•■акупівлі. 988100,00 ірн. (Дев’ятсот вісімдесят вісім гисяч сто гривень 00 копійок ) з
ндв
.3. Адреса веб-еайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про

закупівлю.
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016-2010-35.11.1 Клсктрична енергій (ДІС 
021:20І5 09310000-5: Електрична енергія).
і. 1 Кі п.кість товарів або обсяі виконання робіт чи падання п о с л у  і .518062 кВт/год

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. ЗОНІ, ДІІЗ Воловсцької о 
району, Закарпатської обласі і.
4.4. С ірок поставки товарів, виконання робіт чи падання послуг, проіню м 20 16р
5. 11аймепуваппя/1 Ірізвищс.ім'м, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 
учасііика(учаСників), з яким (якими) пройдено переговори ПАТ Закарнаї іяобленеріо,
> країна,89412, Закарпатська область, Ужгородський район, с.Оноківці, вул. 
Головна,57 (03136) 2-27-05.
6. Іік|)ормація про ціну пропозиції.
-988100,00 і рн. (Дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч сто і рішень 00 копійок ) і ПДВ
Ціна пропозиції <а одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надасться у виїлялі 
окремого електронної о документу.
7. Умова іасі осування переговорної процедури. Частина друга статті 39 Закону
> країни «Про ілійснснни державних закупівель» віт 10.04.2014 року № 1197-VII, а 
саме: відсутність конкуренції (в тому числі $ технічних причин) на відповідному 
ринку, внаслідок чого доювір про закупівлю може бути укладено лише t одним 
постачальником, га відсутності при цьому альтернативи.
8. Додаткова інформація. Додаткову інформацію можна отримати за тел. (03136) 2-44-98
9. 1 Іосада. прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

В.о. начальника відділу освіти 
/ Голова комітету т конкурсних торгів J 'fo lV  Мвич/


