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: аdmin@rpk.lg.ua код ЄДРПОУ 33702395

№__________________
від «____»_03___2015р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі Україн
15.09.2014р. № 1106
ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Відокремлений підрозділ «Рубіжанський політехнічний коледж
імені О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка».
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33702395.
1.3. Місцезнаходження: провулок Клубний, будинок 12, Луганська область, місто
Рубіжне, 93000.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України.
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична (активна, реактивна), код
35.11.10-00.00.
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 178000 кВт*г
(активної), 25970 кВАр*г (реактивної).
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Відокремлений
підрозділ «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є.Порай-Кошиці
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».
провулок Клубний, будинок 12 та вулиця Б.Хмельницького, будинок 100, Луганська
область, місто Рубіжне, 93000.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01 січня по 31 грудня
2015 року.
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщена інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі.
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 11
лютого 2015 року, № 044489, «ВДЗ» №189 (11.02.2015).

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 11
лютого 2015 року, № 044489, “ВДЗ» №189 (11.02.2015).
4.4. Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель: 24 лютого 2015 року № 062966, «ВДЗ»
№199 (24.02.2015).
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 19.11.2014.
6. Інформація про переможця переговорної поцедури закупівлі:
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання».
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 31443937.
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс: квартал Гайового, будинок 35 А, Луганська область, місто
Луганськ, 91021, тел/факс: (06453) 6-39-80, 6-39-38.
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції:13.02.2015.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 06.03.2015.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
________________________________230413,69 гривень____________________________
(цифрами)

_________Двісті тридцять тисяч чотириста тринадцять гривень 69 копійок________
(словами)

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 1,58532 грн./кВт*г; 0,3084
грн./кВт*г; 0,07152 грн./кВАр*г.
8. Відміна процедури закупівлі: ---8.1. Дата прийняття рішення: ----8.2. Причини: -----

Заступник голови комітету
з конкурсних торгів:
Вик. секретар комітету
з конкурсних торгів
Харченко А.О.
Тел.(06453) 6-37-42

Троян Н.С..

