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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку та торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування 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. Код за ЄДРПОУ: 33702395.
1.3 Місцезнаходження: провулок Клубний, будинок 12, Луганська область, місто
Рубіжне, 93000.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35224277018256, 35219077018256,
35221377018256 в Держказначейській службі України, м.Київ.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками
(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначеним
кода міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Калюжний Сергій Анатолійович,
голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора з АГЧ, провулок Клубний,
будинок 12, Луганська область, місто Рубіжне,93000, (06453) 6-37-42, (06453) 6-37-49,
admin@rpk.lg.ua.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом чи вартість предмету закупівлі:
326360,71 грн. (Триста двадцять шість тисяч триста шістьдесят гривень 71 копійка).
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщюється інформація про
закупівлю: rpk.lg.ua.
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмету закупівлі: 35.11.1 - енергія електрична (09310 - електрична
енергія).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: : 232000 кВт*г, 15400
кВАр*г.
4.3. 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.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року .
5. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні
телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведені переговори: Товариство з

обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання», квартал Гайового,
будинок 35 А, Луганська область, місто Луганськ, 91021, (06453) 6-39-80, (06453) 6-39-38.
6. Інформація про ціну пропозиції: 1,90728 грн/кВт*г; 0,456 грн./кВт*г; 0,570
грн./кВт*г; 0,714 грн./кВт*г; 0,0991525 грн./кВАр*г.
7. Умови застосування переговорної процедури: відсутність конкуренції (утому
числі з технічних причин) на відповідному ринку (п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про
здійснення державних закупівель»).
8. Додаткова інформація:
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комітету з конкурсних
С.А.Калюжний
(підпис)

Вик. Харченко А.О..
(06453) 6-37-42
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