ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування. Ворохтянська селищна рада, Яремчанської міської ради, ІваноФранківської області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04354522
1.3. Місцезнаходження. Україна,78595,смт. Ворохта,, вул.. Д.Галицького,41, Яремчанської
міськради, Івано-Франківської обл..
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 31426015018955
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) Жабчук Володимир Васильович, голово комісії з
конкурсних торгів(заступник селищного голови) , Україна,78595,смт. Ворохта,, вул..
Д.Галицького,41, Яремчанської міськради, Івано-Франківської обл., тел/факс (03434) 4-1455, vsr@vorokhta.org
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ). Ворохтянська селищна рада, код ЄДРПОУ 04354522.
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі. місцевий бюджет.
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для
друку, не для оприлюднення) 88800 (вісімдесят вісім тисяч вісімсот) грн.
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для
оприлюднення). --------------3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому
розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю (у разі наявності). ------------5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги з постачання електроенергії 40.10.3.
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. --------------5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Лот № 1 - ІваноФранківська область смт. Ворохта вул. Довбуша, ; Івано-Франківська область смт.
Ворохта вул. Д.Галицького Лот № 2 - Івано-Франківська область смт. Ворохта вул.
Д.Галицького,41
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. до кінця грудня 2012року.
6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. По лоту № 1. Філія публічне

акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» Яремчанський район електричних
мереж.; По лоту № 2. ДТГО "Львівська залізниця" ВП "Енергозбут"
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції. По лоту №1 - ПАТ "Прикарпаттяобленерго" філія
"Яремчанський РЕМ": 69040 грн.; По лоту №2 - ДТГО "Львівська залізниця" ВП
"Енергозбут" - 19760 грн.
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару) ---------------8. Додаткова інформація. ч. 2 п.2 ст.39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель».

Голова комітету з конкурсних торгів:

___________________________

