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ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління освіти Прилуцької міськради Чернігівської області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02147612
1.3. Місцезнаходження: вул.Вокзальна, 24, м.Прилуки, Чернігівська обл., 17500
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Управління освіти Прилуцької міської ради, 02147612
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 40.30.1 - послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) - 3977 Гкал, 15666 м3, 50355,6 м2
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: НЗО м.Прилуки Чернігівської обл.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень - грудень 2013р.
4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника www.tender.me.gov.ua
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника 
4.3. Дата оприлюднення та номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №341052, “ВДЗ” №137 (739) від 17.12.2012р.
4.4. Дата оприлюднення та номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях: No. 23790, Announcer of the Public Purchasing, No. 52 (126) dated 25.12.2012
4.5. Дата оприлюднення та номер обгрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки Укаїни:
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №351521, “ВДЗ” №138 (740) від 20.12.2012р.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведені процедури закупівлі: 06.12.2012р.
6. Іформація про запрошеного учасниика процедури закупівлі: 
КП “Прилукитепловодопостачання”, 32863684, вул.Садова, 104, м.Прилуки, Чернігівська обл., 17500, (04637) 3-39-36
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника:
КП “Прилукитепловодопостачання” - 17.12.2012р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю:
КП “Прилукитепловодопостачання” - 11.01.2013р.
7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю:
КП “Прилукитепловодопостачання” - 7300000 грн.  (з ПДВ)
7.4. Ціна за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.
7.5. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена:
8. Додаткова інформація: 
9. Iнформація для оператору прийому: 
10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Заступник начальника управління освіти                         ________________________ С.М.Вовк
                                                                            (підпис, М. П.)


