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ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Відділ культури і туризму Свалявської райдержадміністрації.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02228049.
1.3. Місцезнаходження. пл. Головна,1, м. Свалява, Закарпатська обл., 89300.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. Р/р 35415004053338 ГУДКСУ в Закарпатській
області, Свалявське відділеня: Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Льва Толстого,2,
89300, 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, електронна адреса). Делеган Віталія Семенівна –
головний спеціаліст відділу культури і туризму Свалявської райдержадміністрації,
голова комітету з конкурсних торгів, пл. Головна,1, м.Свалява, Закарпатська обл.,
89300, тел.:(03133) 22767, тел./факс: (03133)22767, e-mail: culture_sv@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
271500 грн.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю. www.svalyva_vlada.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі. Товар.
4.1. Найменування предмета закупівлі. Енергія електрична — за кодом ДК 016:2010 —
35.11.1 (електрична енергія — за кодом CPV за ДК 021:2015 — 09310000-5
(електроенергія)).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 142348 кВт.год.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Заклади культури та
мистецтв Свалявського району Закарпатської обл.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень – грудень 2016
року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. Публічне акціонерне
товариство ,,Закарпаттяобленерго”, вул. Головна,57, с. Оноківці, Ужгородський район,
Закарпатська обл., 89412, тел.: (03122)34445
6. Інформація про ціну пропозиції. 271500 грн.
7. Умова застосування переговорної процедури. п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про
здійснення державних закупівель»
8. Додаткова інформація.
Головний спеціаліст відділу культури і туризму РДА,
голова комітету з конкурсних торгів
_________________

В.С.Делеган

(підпис, МП)

Виконавець (ФІО), посада

_____________________

