
       

ВХ. №15015WX173250 
ВДЗ №181 від31.01.2015р. 

 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                            УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

БРОВАРСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-IIIступенів № 7 
              07400, м .Бровари Київської області, вул. Гагаріна, 23А   тел.  (04594 )5-00-52, 5-22-33, (факс) 6-26-30  

  

 

Інформація 
про застосування переговорної процедури закупівлі  

Замовник: 

1.1. Найменування: Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 Броварської 

міської ради  Київської області 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 22208853 

1.3. Місцезнаходження: вул.Гагаріна, 23 А, м.Бровари, Київська обл., 07400 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35412001021766 

1.5 Посадова особа 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):  

Жигулова Ольга Андріївна, директор Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 7,  буд 23 А, вул. Гагаріна, м. Бровари, Київської обл., Україна, 07400, /04594/ 

5-22-33; 

Матіяш Валентина Петрівна, бухгалтер Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 7, буд 23 А, вул. Гагаріна, м. Бровари, Київської обл., Україна, 07400, /04594/5-00-52. 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі – 

259728,00 грн. 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 

закупівлю: http://www.bsch7.org.ua/ 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі: 35.11.10- Енергія електрична   

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги з 

постачання  енергії електричної -168,0тис.кВт.в рік. 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: БСШ І-ІІІ ст. № 7, 

буд.23  А, вул. Гагаріна,  м.Бровари, Київської обл. 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень - грудень 2015 

року. 

5. Найменування (прізвище, ім’я, по батькові, місце знаходження та контактні телефони 

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

-Публічне акціонерне товариство « Київобленерго»Броварський районний підрозділ 

07400,Україна, Київська обл.,  м.Бровари, вул. Вокзальна, буд 10,  

тел.. (04594) 5-44-60 . 
6. Інформація про ціну пропозиції: - 259728,00 грн. 

за 1 кВт.-1,546 грн .зПДВ 



7. Умова застосування переговорної процедури. 
 ч.4 ст.2, п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: 

відсутність конкуренції (утому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, 

які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником 

(виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи. 

 

 

8. Додаткова інформація:  

Голова комітету з конкурсних торгів Жигулова О.А. 

_________________________ 

 

(підпис, М. П.) 
Секретар комітету з конкурсних торгів 
 Матіяш Валентина Петрівна,  

/04594/50052, /067/2703317                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


