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Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління освіти Прилуцької міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02147612
1.3. Місцезнаходження: вул.Вокзальна, 24, м.Прилуки, Чернігівська обл., 17500
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35410004039632, 35413001039632,35417001239632,35411003039632,35418006039632 МФО 853592 ГУДКСУ у Чернігівській 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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Вовк Сергій Михайлович
Посада: Голова комітету з конкурсних торгів, начальник управління освіти
Телефон: (04637) 3-00-22
Тел./факс: (04637) 3-00-22
Е-mail: uopmr@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 285437 (двісті вісімдесят п’ять тисяч чотириста тридцять сім) грн. 28 коп.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.prilosvita.at.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.22.1 (65210000-8) - розподіляння газоподібного палива трубопроводами (Розподіляння газоподібного палива трубопроводами за кодом ДК 016:2010 - код 35.22.1 розподіл газу - за кодом CPV за кодом ДК 021:2015 - 65210000-8 (послуги з розподілу природного газу)) - 332445 м3
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 332445 м3
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Установи управління освіти 17500, Чернігівська обл, м. Прилуки
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, 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 по газопостачанню та газифікації “Чернігівгаз”, місцезнаходження: вул. Любецька, 68, м. Чернігів, 14021, тел.: (0462)65-18-60.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 285437,28  грн.
7. Умова застосування переговорної процедури: пункт 2 частина друга статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”
8. Додаткова інформація: 
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів,начальник управління освіти Вовк Сергій Михайлович
_________________________
(підпис, М. П.)

