
ПОВІДОМЛЕННЯ 

 про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції 

1.  Замовник:  

1.1.  Найменування. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка 

1.2.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02125438 

1.3. Місцезнаходження. 82100, Львівська область,  м. Дрогобич, вул. Івана  Франка, 24                                                                                                                                                                                                                       

2.   Предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмета закупівлі. енергія електрична  код 35.11.1 згідно Державного 

класифікатора  продукції  та послуг ДК 016:2010    

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.                                                          

         загальний об’єм  710 044 кВт/год. 

    лот 1 - Дрогобич РЕМ  – 685 000 кВт/год.                                      

          лот 2 - Борислав РЕМ – 20 200  кВт/год.; 

          лот 3 -  Хуст РЕМ – 4 844 кВт/год.                         

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  
           лот 1 -  м. Дрогобич, Львівська обл.; 

    лот 2 - ур. Помірки, смт. Підбуж,  Львівська  обл.;   

    лот 3 - м. Хуст, Закарпатська обл. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: по 31.12.2014 р. 

3.  Процедура закупівлі.  в одного учасника  

3.1.Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель. ВДЗ № 97 (840) від 09.12.2013, №207422 

4.  Учасник-переможець: 

4.1.  Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.  

 лот 1 - ПАТ  «Львівобленерго» Дрогобицький РЕМ  

 лот 2 - ПАТ  «Львівобленерго» Бориславський РЕМ                                                                               

                                              лот 3 - ПАТ «Закарпаттяобленерго»   Хустський РЕМ 

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.     лот 1 – ЄДРПОУ 00131587 

                  лот 2 – ЄДРПОУ 00131587 

                  лот 3 – ЄДРПОУ 00131529 

4.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),    
телефон, телефакс.  

         лот 1 – 82100, Львівська обл. м. Дрогобич, вул. Південна, 2, /03244/ 3-51-07,92-2-16 

         лот 2 – 82300,  Львівська обл., м. Борислав, вул. Шевченка, 179 

         лот 3 –  89412, Закарпатська обл.,  м. Хуст, вул. І.Франка, 9, /03142/61-98-60 

5.   Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за   

результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника):  

лот 1 -   Дрогобич – 850 тис. грн. (вісімсот п’ятдесят  тисяч  грн. 00 коп.);  

лот 2 -   Борислав –  25  тис. грн.  (двадцять п’ять тисяч  грн. 00 коп.) 

лот 3 -   Хуст  – 6 тис. грн. (шість тисяч грн. 00 коп.) 

5.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).    

6.  Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції). 

                                      09.12.2013р. 

7. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю. 

 

       Голова комітету з конкурсних торгів     Лук’янченко М.І.  

       

       Секретар комітету з конкурсних торгів     Красневич Е.М. 


