Відокремлений підрозділ

„Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”
Пров. Клубний, 12, м. Рубіжне, Луганська обл., 93003, телефони: (06453)63749, факс (06453)63749
E-mail: admin@rpk.lg.ua, код ЄДРПОУ 33702395
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014р. № Ц06

П О В ІД О М Л ЕН Н Я учаснику
про акц еп т пропозиції за результатам и застосування
переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: В ідокремлений підрозділ «Рубіж анський політехнічний коледж
імені О .Є .П орай-Кош иці Л уганського національного університету імені Тараса
Ш евченка».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 33702395.
1.3. Місцезнаходження: п ровулок Клубний, будинок 12, Л у ган ськ а область, місто
Рубіжне, 93000.

2.

Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: 35.11.1 - енергія електр и чн а (09310 електрична енергія).
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 232000 кВт*г, 15400
к В А р * г.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Відокремлений
підрозділ «Рубіж анський політехнічний коледж імені О .Є .П орай-К ош иці Л уганського
національного університету імені Тараса Ш евченка», провулок Клубний, будинок 12 та
вулиця Б.Х м ельницького, будинок 100, Л уган ська область, місто Рубіжне, 93000.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: П ротягом 2016 року.
3. Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 08 лютого
2016 року, № 033579 (ВДЗ №25 (08.02.2016)).

5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Т овариство з обмеженою
відповідальністю «Л уганське енергетичне об’єднання».

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 31443937.
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс: к в ар т ал Гайового, будинок 35 А, Л у ган ська область, місто Л уганськ,
91021, тел. (06453) 6-39-80, ф акс (06453) 6-39-38.

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозиції) конкурсних торгів (цінової пропозиції,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
_______________________________ 326360.71 грн.________________________________
(цифрами)
______Триста двадцять шість тисяч триста шістдесят гри вен ь 71 копійок (з ПДВ)
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів
(цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної
процедури закупівлі): 08 лютого 2016 року.
8. Строк, в перебігу якого повинен бути укладений договір про закупівлю (рамкова
угода): 29 лютого 2016 року.

Голова комітету
з конкурсних торгів:

Вик. секретар комітету
з конкурсних торгів
Харченко А.О.
тел.(06453) 6-37-42

Ji ibtf-o
C'J id <£ei(>

