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Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Тульчинська спеціалізована загальноосвітня школа - інтернат І-ІІІ ступенів - ліцей Вінницької обласної ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21723398
1.3. Місцезнаходження: вул.Леонтовича, 12, м.Тульчин, Вінницька обл., 23600
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35419001048103 у УДКСУ у Тульчинському районі Вінницької області, вул. Леніна,47, м. Тульчин, Вінницька обл., Україна, МФО 802015
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: Левчук Аліса Володимирівна
Телефон: (04335) 2-12-80 , 2-22-84
Тел./факс: (04335) 2-12-80 , 2-22-84
Е-mail: svatko.76@mail.ru
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 426700 (чотириста двадцять шість тисяч сімсот) 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 (енергія електрична - 35.11.10-00.00 (активна електроенергія)) - 269157 кіловат
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 269157 кіловат
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Тульчинська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат 1-3 ст.-ліцей
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 2015 рік
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- Публічне акціонерне товариство «Вінницяобленерго», місцезнаходження: вул. 1-го Травня,2, Ленінський р-н, м. Вінниця, 21100, тел.: (0432) 52-50-63,52-50-26.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 426700  грн.
7. Умова застосування переговорної процедури: згідно ст. 39 ч.2 Закону – відсутності конкуренції (у тому числі з 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: 1585,32 грн.(з ПДВ) - 1 тис. кВт. електричної енергії
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів, Віктор Олексійович Васюта
_________________________
(підпис, М. П.)

