12043WO182545

№ 48 (650)
176366
20.04.2012
Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

1. Замовник:
1.1. Найменування: Ворохтянська селищна рада Івано-Франківської області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04354522
1.3. Місцезнаходження: вул.Данила Галицького, 41, смт.Ворохта, Івано-Франківська
обл., 78595
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 40.10.3 - послуги з постачання електроенергії:
лот 1 - послуги з постачання електроенергії для дитячого садка “Лісова казка”, будинку
культури; лот 2 - послуги з постачання електроенергії для Ворохтянської селищної
ради
2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лот 1 - вул.Довбуша,
вул.Д.Галицького, смт.Ворохта, Івано-Франківська обл., лот 2 - за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до кінця грудня 2012р.;
лот 1 - , лот 2 3. Процедура закупівлі: Закупівля в одного учасника
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель: № 159536, “ВДЗ” №46 (648) від 16.04.2012р.
5. Учасник-переможець:
лот 1 - ПАТ “Прикарпаттяобленерго” філія “Яремчанський РЕМ”, ідентифікаційний
код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 25683365, регіон:
м.Яремче, Івано-Франківська обл., адреса: вул.Свободи, 240, м.Яремче, ІваноФранківська обл., 78500, тел.: (03434) 2-23-88.
лот 2 - ДТГО “Львівська залізниця” ВП “Енергозбут”, ідентифікаційний
код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 25263143, регіон:
м.Львів, адреса: вул.Гоголя, 1, м.Львів, 79000, тел.: (032) 226-80-45.
6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиціїї, пропозиції за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника):
лот 1 - 69040 (шістдесят дев’ять тисяч сорок) грн.(з ПДВ),
лот 2 - 19760 (дев’ятнадцять тисяч сімсот шістдесят) грн.(з ПДВ)
6.1. Ціна за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді
окремого електронного документу.
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції,
пропозиції за результатами застосування закупівлі в одного учасника):
лот 1 - 17.04.2012р.;
лот 2 - 17.04.2012р.
8. Кінцевий срок укладання договору про закупівлю:
лот 1 - ;
лот 2 9. Додаткова інформація: п.2 ч.2 ст.39 ЗУ “Про здійснення державних закупівель”
10. Iнформація для оператору прийому:
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Жабчук Володимир Васильович, голова комітету з конкурсних торгів (заступник
селищного голови)
_________________________
(підпис, М. П.)

