13083WZ164607
№ 65 (808)
19.08.2013
161032
Інформація
про застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Вороньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Київської області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22203212
1.3. Місцезнаходження: вул.Київська, 1, с.Вороньків, Бориспільський р-н, Київська обл., 08352
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35414001001427
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, e-mail).
Прізвище, ім’я, по батькові: Марченко Сергій Валерійович
Посада: Директор
Телефон: 
Тел./факс: (04595) 3-66-82
Е-mail: voronkiv-school@ukr.net
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Вороньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради Київської області, 22203212
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 200662 (двісті тисяч шістсот шістдесят дві) грн. 42 коп.
2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: 
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води - 167,38 Гкал
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 167,38 Гкал
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: школа, вул.Київська, 1, с.Вороньків, Бориспільський р-н, Київська обл., до межі розподілу балансової належності тепломережі
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 01.01.2013р. - 31.12.2013р.
6. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасників, з яким проведено переговори (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).
- ТОВ “Укртепло Київ”, адреса: вул.Дмитрівська, 18/24, 5-й поверх, каб.7, м.Київ, 01054, тел./факс.: (044) 482-09-64.
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції:
- 200662,42 грн.
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.
8. Додаткова інформація: 
9. Iнформація для оператору прийому: 
10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Марченко Сергій Валерійович
_________________________
(підпис, М. П.)


