Інформаційний бюлетень
«Вісник державних закупівель»
14094WX713489

№ 95(29.09.2014)
29.09.2014

170535

Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Києво-Святошинська районна рада Київської області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04054748
1.3. Місцезнаходження: вул. Янтарна,12, м. Київ, 03170
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35414002022256
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, e-mail).
Прізвище, ім’я, по батькові: Лисевич Світлана Леонідівна
Посада: начальник відділу фінансово-господарського забезпечення,
головний бухгалтер/секретар комітету з конкурсних торгів
Телефон: (044) 450-04-92
Тел./факс: (044) 450-04-96
Е-mail: kbctdbx@ukr.net
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Києво-Святошинська районна рада Київської області, 04054748
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі:
105000 (сто п’ять тисяч) грн.
2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у
вигляді окремого електронного документу.
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація
про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: www.ksrr.gov.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 - енергія електрична (Енергія
електрична) - 70936 кВт/год
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 70936 кВт/год

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: адмінбудинки за
адресою м. Київ, вул. Янтарна, 12, Янтарна, 12А та проспект Перемоги 126
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31 грудня 2014
року
6. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасників, з яким
проведено переговори (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону
та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).
- ПАТ «Київенерго», адреса: пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел.: (044) 202-15-88.
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції:
- 105000 грн.
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається
у вигляді окремого електронного документу.
8. Додаткова інформація:
9. Інформація для оператору прийому:

Голова комітету з конкурсних торгів,
голова Києво-Святошинської районної ради
М.П.

_______________

/Л.С. Шевчук/

