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Інформація 
про застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Управління освіти, молоді та спорту Во.швецької районної 
державної адміністрації 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02143318 
1.3. Місцезнаходження: вул.Пушкіна, 8, смт.Воловець, Закарпатська обл., 89100 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35410002244371, 3549009044371 в УДКСУ в 
Закарпатській області. 
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). Бирак Ганна Василівна, начальник 
ЦГО управління освіти молоді та спорту Воловецької РДА, Україна, 89100, Закарпатська 
область, Половецький район, емт Воловець вул. Пушкіна,8 . 
Телефон: (03136) 2-44-98 
Тел./факс: (03136) 2-40-71 
Е-таі1: уол'гсіаі^'я ukrpost.ua 
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 
319303 (триста дев'ятнадцять тисяч триста три) грн. 
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю: 
4. Інформація про предмет закупівлі: 
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні (Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин, паливо дизельне). ) -
Бензин А-92 -2004 л; Бензин А-95 -375л; ДП-11815л. 
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Бензин А-92 -2004 л; 
Бензин А-95 -375л; ДП-11815л. 
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Розгалужена мережа АЗС, 
Половецькою району, Закарпатської обл 
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Протягом 2015 року 
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори. 

- ТОВ ВТФ "Авіас", місцезнаходження: Україна, 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Одеська, 3, тел.: 0312-67-91-30. 
6. Інформація про ціну пропозиції: 

- 319302,30 грн. (Триста дев'ятнадцять тисяч триста дві гривні )з ПДВ 
7. Умова застосування переговорної процедури: Згідно п 4 част.2 ст. 39 Закону України 
„Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 року № 1197-VII, а саме: якщо 
замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої 
кількості учасників. 
8. Додаткова інформація: Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (03136) 2-
44-98 

Начальник ЦГО/ 
в.о.голови комітету з конкурсних торгів Бирак Г.В. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник. 
1.1. Найменування. Управління освіти, молоді та спорту Воловецької РДА 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02143318 
1.3. Місцезнаходження. Україна, 89100,3акарпатська обл. смт Воловець. вул. Пушкіна 8. 
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). ): Бирак Ганна Василівна, начальник ЦГО 
управління освіти молоді та спорту Воловецької РДА, Україна, 89100, Закарпатська 
область, Воловецький район, смт Воловець вул. Пушкіна,8 тел. (03136) 2-44-98; 2-40-71 
(ф), е-таіі: vovrdaug@ukrpost.ua 
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі.23 лютого 2015 року. 
2. Інформація про предмет закупівлі. 
2.1. Найменування предмета закупівлі. ДК- 016-2010 (19.20.2)- Паливо рідинне та газ; 
оливи мастильні (бензин, паливо дизельне). 
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Бензин А-92 -2004 
л; Бензин А-95 -375л; ДП-11815л. 
2.3. Місце поставки товарів або наданн» послуг. Розгалужена мережа АЗС, 
Воловецького району, Закарпатської обл 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, протягом 2015р 
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі. 
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. 
ТОВ ВТФ «Авілс» 
3.2 Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 32560942 
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс. Україна, 88000, Закарпатська обл, м.Ужгород, вул. Одеська.З, 
тел. (0312) 67-91-30 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Згідно п 4 част.2 ст. 39 Закону 
України „Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 року № 1197-У1І, а саме: 
якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої 
кількості учасників. 
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 
процедури закупівлі. Двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої 
кількості учасників згідно ст.. 39 Закону України „Про здійснення державних закупівель". 
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі. 

Інформація про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій 

оголошення №034260 у ВДЗ №183(03.02.2015) від 03.02.2015 -торги відмінені відповідно 

до п.1 статті ЗО Закону України- подання для участі у них менше двох пропозицій 

конкурсних торгів 

Інформація про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій 

оголошення №060021 у ВДЗ №198(23.02.2015) від 23.02.2015 -торги відмінені відповідно 

до п.1 статті ЗО Закону України- подання для участі у них менше двох пропозицій 

конкурсних торгів 
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