ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-02-14-000912-a

1. Найменування замовника:

Відділ освіти Старосамбірської районної
державної адміністрації

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02144720

3. Місцезнаходження замовника:

82000, Україна, Львівська обл., Старий Самбір,
Львівська область, м. Старий Самбір, вул.
Л.Галицького, 40

31. Вид предмета закупівлі:

Послуги

ЛОТ 5 — Лот 15.
4. Конкретна
назва предмета
закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

послуги з
ДК 021:2015:
організації
55510000-8 —
харчування учнів Послуги їдалень
1-4 класів та дітей
пільгових
категорій.
Закупівля за
кошти місцевого
бюджету

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

7. Місце поставки товарів 8. Строк
або місце виконання
поставки
робіт чи надання послуг
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

132 дн

82000, Україна, Львівська до 31 грудня
2020
область, Старий Самбір,
школи
Старосамбірського
району

81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Надання
послуг

Опис

протягом 10 робочих днів після
підписання Сторонами Акту
приймання - передачі наданих
послуг за відповідним етапом

Тип оплати

Період,
(днів)

Пiсляоплата 10

Тип днів

Розмір
оплати, (%)

Робочі

100

82. Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Місцевий бюджет

Опис

Сума

776150 UAH

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

ФОП Гуль Петро
Ярославович

2575804733

82060, Україна, Львівська
область, Хирів, Січових
Стрільців 25/3

57 760 UAH

+380676725467

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
замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників,
UA-2020-01-03-000469-b, UA-2020-01-20-000821-c

