ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі
в одного учасника
1. Замовник торгів:
1.1.Найменування: комунальний заклад "Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека
імені О.М.Горького" Запорізької обласної ради.
1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02222012.
1.3.Місце знаходження: проспект Леніна, 142, м. Запоріжжя, 69095.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35428002001099 в ГУ ДКУ у Запорізькій області,
МФО 813015.
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): Жаворонков Геннадій Євгенович, головний
інженер, проспект Леніна, 142, м. Запоріжжя, 69095; тел.(061)701-70-41, тел./факс:(061)78753-54, zounb@yandex.ua.
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
): Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної
адміністрації, 02228109.
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: обласний бюджет.
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для
друку, не для оприлюднення): 210407,00 грн. (двісті десять тисяч чотириста сім грн. 00 коп.).
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для
оприлюднення): 3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки 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): zounb.zp.ua.
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.Найменування предмета закупівлі: 40.10.1 – електрична енергія.
5.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт, чи надання послуг: 185,7 тис. квт/год.
5.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: проспект Леніна, 142,
м. Запоріжжя, 69095.
5.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2013 р.

6.Найменування (прізвище, ім’я, по-батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника, з яким проведено переговори: ВАТ "Запоріжжяобленерго", вул.
Сталеварів,14 м. Запоріжжя, 69035; тел./факс.(061) 286-33-67; kanc@zoe.com.ua
7.Ціна пропозиції:
7.1.Загальна ціна пропозиції: 210407,00 грн. (двісті десять тисяч чотириста сім грн. 00 коп.).
7.2.Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -.
8. Додаткова інформація: кваліфікаційні вимоги відповідно до ст. 16 Закону України
"Про здійснення державних закупівель".
Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора

__________________

Н.А.Купреєва
(Наталія Анатоліївна
т. 061-787-53-54)

