ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-01-12-000030-c

1. Найменування замовника:

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА
СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ЧМИРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
СТАРОБІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

41250114

3. Місцезнаходження замовника:

92740, Україна, Луганська обл., с. Чмирівка, вул.
Повітрянофлотська, буд. 52-А

4. Конкретна
назва предмета
закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі (за
наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

7. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання послуг

Нафта і
дистиляти
(бензин А-92)

ДК 021:2015:
09130000-9 — Нафта і
дистиляти

7521 літр

Україна, Відповідно
до документації

до 31 грудня 2019

Нафта і
дистиляти
(дизельне
паливо)

ДК 021:2015:
09130000-9 — Нафта і
дистиляти

5454 літр

Україна, Відповідно
до документації

до 31 грудня 2019

Інформація про учасника (учасників)
9. Найменування учасника
(учасників) (для юридичної
особи) або прізвище, ім’я,
по батькові (для фізичної
особи), з яким (якими)
проведено переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків
учасника (учасників), з
яким (якими) проведено
переговори

11. Місцезнаходження
(для юридичної особи)
або місце проживання
(для фізичної особи)
учасника (учасників), з
яким (якими) проведено
переговори, телефон

12. Ціна
пропозиції

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТОРГОВА КОМПАНІЯ
ЕДЕЛЬВЕЙС"

21809562

92703, Україна,
388 142.79
Луганська область, місто UAH з ПДВ
Старобільськ, ПРОВУЛОК
СОТНИКА
СИНЕЛЬНИКОВА
будинок 6
24194

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
cт. 35, п 4 Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості

учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до
учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тедерній документації
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
Обґрунтування та умови застосування переговорної процедури закупівлі в одного учасника:
Замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому
предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні
відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (п. 4 ч. 2 статті 35
Закону України "Про публічні закупівлі").
Номери процедур закупівель в електронній системі публічних закупівель «Prozorro»: №
UA-2018-12-27-000179-b та № UA-2018-12-12-000005-c.*

