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Інформація
про застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23568329
1.3. Місцезнаходження: вул.Леваневського, 52/4, м.Біла Церква, Київська обл., 09100
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35410001002077
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: Дзядевич Ірина Володимирівна
Посада: Головний бухгалтер
Телефон: (04563) 7-04-96,7-39-40
Тел./факс: (04563) 7-04-96
Е-mail: 
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): 
Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, код 02143614
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 180000 (сто вісімдесят тисяч) грн.
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 (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води) - Лот 1-110 Гкал; Лот 2-163,4 Гкал.
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лот 1-110 Гкал; Лот 2-163,4 Гкал.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: вул.Леваневського, 52/4, м.Біла Церква, Київська обл.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Січень-грудень 2014р.
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).
- КП БМР «Білоцерківтепломережа», адреса: Вул..Мережна, 3 м. Біла Церква, Київська область, тел.: (04563) 6-52-41, тел./факс.: (04563) 6-52-41.
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції:
- 180000 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:
Голова комітету з конкурсних торгів Дзядевич І.В.	_________________________
(підпис, М. П.)


