ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування. Державний архів Одеської області.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 03494385.
1.3. Місцезнаходження. місто Одеса, вулиця Жуковського, будинок 18,
65026.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35211001000077, 35221002000077.
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).
Білоусова Лілія Григорівна – заступник директора Державного архіву
Одеської області, місто Одеса, вулиця Жуковського, будинок 18, каб.
№ 5, 65026, телефон/факс (048) 722-80-25, initochko@te.net.ua.
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ). Одеська обласна державна адміністрація, код ЄДРПОУ:
00022585.
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі. : кошти Державного бюджету
України на 2012 рік КПКВК ДБ 7851010 «Здійснення виконавчої влади в
Одеській області».
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість
закупівлі (не для друку, не для оприлюднення). 176695,00 (Сто сімдесят
шість тисяч шістсот дев’яносто п’ять грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ.
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не
для оприлюднення). 1,00 грн. (Одна грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ.
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі
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).
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі. код ДК 016-97: 40.10.1 –
«Електрична енергія».
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
176695 кВт/год.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. місто
Одеса, вулиця Жуковського, будинок 18, 65026; місто Одеса, вулиця
Пироговська, будинок 29, 65023.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. на 2012 рік.

6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні
телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.
Відкрите акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія
«Одесаобленерго».
місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 2а, 65010.
телефон (048) 705-26-59
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції. 176695,00 (Сто сімдесят шість тисяч шістсот
дев’яносто п’ять грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ.
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 1,00 грн.
(Одна грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ.
8. Додаткова інформація.

Голова комітету з конкурсних торгів,
Заступник директора Державного
архіву Одеської області

Л.Г.Білоусова

