Інформація
про застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник
1.1. Найменування: Державний архів Івано-Франківської області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494623
1.3. Місцезнаходження: вул.Сагайдачного,42а, м.Івано-Франківськ, 76007
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35212003000260
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).
Прізвище, ім’я, по батькові: Білінчук Дмитро Володимирович
Посада: заступник директора архіву голова комітету з конкурсних торгів
Телефон: 0342263816
Тел./факс: 0342249077
Е-mail: daifo@if.archives.gov.ua
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Державний архів Івано-Франківської області, 03494623
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 170559
(сто сімдесять тисяч п’ятсот пятдесять девять) грн. 54 коп.
2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді
окремого електронного документу.
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про
закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: daifo.if.gov.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: код 06.20.1 - газ природний (Газ природний) 36080 куб. м
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 36080 куб. м
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: з 01.01.2013 по 31.12.2013
6. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасників, з яким проведено
переговори (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).
- Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ІваноФрнківськгаз», адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 20, тел.: 03422501651.
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції:
- 170559, грн 54 коп.
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у
вигляді окремого електронного документу.
8. Додаткова інформація: умови застосування процедури закупівлі в одного учасника
відповідно до ч.2, п. 2, ст.. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Голова комітету з конкурсних торгів

Д. В. Білінчук_________________
(підпис, М. П.)

