
Номер оголошення, номер і дата бюллетня № 042526, "ВДЗ" № 30 (15.02.2016) від 15.02.2016 р 

Реєстраційний номер документа 16022XX233977 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування переговорної процедури закупівлі 

 

 

     1. Замовник: 

1.1. Найменування. Закарпатський лісотехнічний коледж Державного вищого навчального 

закладу "Національний лісотехнічний університет  України".  
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.  00275932 

1.3. Місцезнаходження : вул. Волошина, 66, м. Хуст, Закарпатська обл., 90400 

     1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35213021018383; 35228221018383 

     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, електронна адреса).  

Дубчак Сергій Миколайович, голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора з 

господарської роботи, тел./факс (03142)4-36-45, zltk@ukr.net 

    2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі. 560000,00   

(  П'ятсот шістдесят  тисяч   грн. 00 коп.)  
     3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. 

www.woody.at.ua  

     4. Інформація про предмет закупівлі: 

     4.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016:2010, код 06.20.1 Газ природний скраплений 

або в газоподібному стані (ДК 021:2015, код 09123000-7 Природний газ) 

 

     4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 71902 ( Сімдесят одна 

тисяча дев'ятсот два ) м.куб 
     4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Україна, Закарпатська 

область, місто Хуст, вулиця А.Волошина, 66 
     4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень - грудень 2016 року 

     5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.  

Товариство з обмеженою відповідальністю  "Закарпатгаз Збут",  88015, Закарпатська 

область, м. Ужгород, вулиця  Погорєлова,2, тел./факс:  (0312)61-26-46; (0312)61-21-46. 

     6. Інформація про ціну пропозиції. 560000,00 ( П'ятсот шістдесят  тисяч   грн. 00 коп.)   

     7. Умова застосування переговорної процедури: п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» (відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на 

відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 

постачальником, за відсутності при цьому альтернативи) 

     8. Додаткова інформація. 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                      С. М. Дубчак                                               
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