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Інформація

019341

про застосування переговорної процедури закупівлі

І . Замовник:
І . ! . 11 а і і існування: Відділ освіт її Половецької районної державної адмініст рації
1.2. Код на С'ДРІ Ю У : 40056237
І '. Місце шаходжсппя: ву.і.Пушкіна, 8, см і .Вол овець, Закарпатська обл., 891(H)
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35419059292300, 35412052092300 в УДК'С .'У в 
Закарпа і ськііі області
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 
колу міжміської о телефонного зв’ язку, елек трона адреса).
Прізвище, і м я. по батькові: Він тоновим Ганна Іванівна, в.о. начальника відділу освіти 
Половецької РДА, Україна, 89100, Закарпатська область, Воловецькнй район, смі 
Воловець пул. Пушкіна,8

! Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 1626981,00 гри. (Один мільйон шістсот двадцять шість тисяч дев’ ятсот 
вісімдссяі один і ривень 00 копійок) з ПДВ
' Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про

закупівлю:
••І Інформація про предмет закупівлі:
4 . 1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 06.20.1 -г а ї  природний, скраплений 
або в і азонодібному егані (І а* природний)(. (К 021:2015 09123000-7: Природний і аз)
І..4. Кількіст ь товарів або обсяг виконання робі і чи надання послу і : 208899 м.ку б
I. v Місце поставки товарів, виконання робіт. падання послуг: ІОНІ, ДНІ Воловсцького
р-пу, Закарпатськоїобл.
•1.4 . Сірок посіавкн товарів. виконання робії, надання послут: Протягом 2016 року
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження га контактні телефони 
у'ілспика(учасників), з яким (якими) проведемо переговори.
ТОВ “ ЗАКАРПАТГАЗ 3Iiyt’\ місцезнаходження: Україна, 88015, Закарпатська обл., 
м.> >кт ород, пу л. Погорглова, 2, іел.: (022) 61-94-02, 61-94-22(ф).
6. Інформація про ціну пропозиції:

1626981,00 гри. (Один мільйон шістсот двадцять шіеіь тисяч дев'ятсот вісімдесят 
о інн і ривень (МІ копійок) з ПДВ
Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надасться у 
він іяді окремого елект ронного дркумен ту.
7. Умова застосування переговорної процедури: Частина друга стані 39 Закону 
У країни «Про ідійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року ,Ns 1197-VI1, а 
еаме: підсу тпісіь конкуренції (в юму числі { технічних причин) на відновілному 
ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише і одним 
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи
К. Додаткова іиформація:додаткову інформацію можна отримані гсл. (03136) 2-44-98
У. 11 осада, прізвище та ініціали особи, що п і д п и с у ' - ......■■■■■•

І слефон: (03136) 2-44-98 
Іел./факс: (03136) 2-40-71 

v I -mail: vovrdaugfi/ ukrpost.ua

В.о. начальника відділу освіти / 
Голова комі тету з конкурсних торгів


