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Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Володимир-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 імені Анатолія Кореневського Володимир-Волинської міської ради Волинської області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21739755
1.3. Місцезнаходження: вул.Луцька, 241, м.Володимир-Волинський, Волинська обл., 44700
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35411001541782 МФО 803014 УДКСУ у Волинській області, м. Володимир-Волинський, вул.Луцька,241
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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Костюк Ірина Ростиславівна
Посада: голова комітету конкурсних торгів
Телефон: 0634284219
Тел./факс: (03342)30555
Е-mail: vvschool@gmail.com
Прізвище, ім’я, по батькові: Іщенко Ірина Юріївна
Посада: секретар комітету конкурсних торгів
Телефон: 0936822892
Тел./факс: (03342)30555
Е-mail: vvschool@gmail.com
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 941402 (дев’ятсот сорок одна тисяча чотириста дві) грн. 88 коп.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: vvschool5.at.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Послуга. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води(пара та гаряча вода)) - 480,7Гкал
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 480,7Гкал
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Володимир-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 імені Анатолія Кореневського Володимир-Волинської міської ради Волинської області
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень-грудень 2016р.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- ПТМ “Володимир-Волинськтеплокомуненерго”, місцезнаходження: вул.Сагайдачного, 19, м.Володимир-Волинський, Волинська обл., 44700, тел.: (03342) 2-45-97, 2-48-77.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 941402,88  грн.
7. Умова застосування переговорної процедури: 
8. Додаткова інформація: 
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів, Костюк Ірина Ростиславівна 0634284219
_________________________
(підпис, М. П.)

