ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року No 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування: Міська комунальна установа «Палац культури»
1.2. Код за ЄДРПОУ:31401546
1.3. Місцезнаходження: Луганська обл., м. Рубіжне, пл. Леніна, буд.1; 93010
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35415001050438; 35420201050438
МФО 804013 в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Луганській обл.
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.): Бережна Ганна Вікторівна, голова тендерного комітету, директор,
Луганська обл., м.Рубіжне, площа Леніна, буд.1, 93010, тел.(06453)5-01-37, тел./факс (06453)5-01-37,
e-mail: gkudk@yandex.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 404471,96
грн
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю
http://www.rmr.gov.ua.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: 35.11.1 енергія електрична (09310000-5 електрична енергія
(електрична енергія))
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 212067,43 кВт/год.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Міська комунальна установа «Палац
культури», пл. Леніна, буд. 1, м. Рубіжне , Луганської обл.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016р.
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника
(учасників), з яким (якими) проведено переговори: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Луганське енергетичне об’єднання» в особі начальника Сєверодонецьких РЕМ Рибцев П.П.,
вул. Заводська, 40, м. Сєверодонецьк, Луганської обл., 93400 (06452) 4-11-49.
6. Інформація про ціну пропозиції. 404471 грн. 96 коп. (чотириста чотири тисячі чотириста
сімдесят одна грн. 96 коп.) з ПДВ.
7. Умова застосування переговорної процедури. пункт 2 частини 2 статті 39 Закону – відсутність
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: надані документи відповідають критеріям відповідно до статті 16 Закону
України «Про здійснення державних закупівель» №1197 – VІІ від 10 квітня 2014р.

Голова комітету
з конкурсних торгів

директор
Бережна Г.В.
(посада, прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

