ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління праці та соціального захисту населення Дзержинської міської
ради.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26000411
1.3. Місцезнаходження: 85200, Україна, Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Чапаєва, буд.1.
1.4. Реєстраційний розрахунковий/рахунок замовника: 35416100000756, у ГУДКУ в Донецькій
області, МФО 834016.
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) Ушакова Вікторія Анатоліївна, бухгалтер територіального центру
соціального обслуговування, м. Дзержинськ, вул.Чапаєва, 1, ( 06247) 4-06-51, тел./факс (06247) 421-79.
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):
Виконавчий орган Дзержинської міської ради, код – 04052889.
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) 132251 грн.
2.3. Очікувана ціна одиниці товару( у разі закупівлі товару)(не для друку, не для оприлюднення)
1 кВт/г – 1,22864 грн.
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): www.dzerzhinsk-rada.gov.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: електрична енергія - 40.10.1
5.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: __107640 кВт/г ____
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 85200, Україна, Донецька область,
м. Дзержинськ, вул. Чапаєва, буд.1, УПСЗН Дзержинської міської ради.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: з 01.01.2012 по 31.12.2012 року.
6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника,
з яким проведено переговори: ПАТ «Донецькобленерго» Дзержинський РЕМ м. Горлівка,
Донецька область, пр. Леніна, 11; 84601, тел.(0624) 57-83-59; факс (0624) 57-81-15 (14)
7. Ціна пропозиції
7.1. Загальна ціна пропозиції: 132251 грн. (сто тридцять дві тисячі двісті п’ятдесят одна грн.), в
тому числі ПДВ – 22041 грн. 83 копійки
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 1 кВт - 1,22864 грн.
8. Додаткова інформація відсутня

Голова комітету з конкурсних торгів
М.П.

______

Л.С. Михайлова

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми інформації про застосування процедури закупівлі
в одного учасника
1. Інформація готується українською мовою, а також англійською мовою, у випадках,
передбачених частиною четвертою статті 10 Закону України "Про здійснення державних
закупівель" (далі - Закон), підписується уповноваженою особою (із зазначенням посади, прізвища
та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.
3. Щодо пункту 1 інформації.
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 та 27 частини першої статті 1 Закону.

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна
Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку,
номер кімнати (офісу), поштовий індекс.
У підпункті 1.4 зазначається реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державного
казначейства України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів) та в інших
фінансових установах.
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.
4. Щодо пункту 2 інформації.
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з
урахуванням пункту 4 частини першої статті 1 Закону. У разі коли замовником є підприємство,
що здійснює закупівлі за власні кошти, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".
5. Щодо пункту 4 інформації.
У пункті 4 зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідних
органів влади, органів місцевого самоврядування, на якому замовник може додатково розмістити
інформацію про закупівлю.
6. Щодо пункту 5 інформації.
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 та
30 частини першої статті 1 Закону та згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який
затверджується Міністерством економіки України. Замовник зазначає інформацію про кількість
товару, місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг, строк
поставки товарів, виконання робіт або надання послуг, а також, при необхідності, технічні та
інші параметри предмета закупівлі.
Щодо підпункту 5.1. У разі здійснення закупівлі товарів або послуг, крім найменування предмета
закупівлі, зазначається також код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 або
Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затверджених наказом
Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822,
залежно від обраного предмета закупівлі (за наявності).
7. Щодо пункту 6 інформації.
Замовник зазначає повне найменування, місцезнаходження та контактні телефони (із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку) учасника, з яким проведено переговори.
8. Щодо пункту 7 інформації.
Замовник зазначає ціну пропозиції учасника, з яким проведено переговори.
9. Щодо пункту 8 інформації.
Замовник може зазначити іншу необхідну інформацію.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

С. С. Пересунько

