
ІНФОРМАЦІЯ  

про застосування процедури закупівлі в одного учасника 
 

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                                                                                                                                                                                                                      
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 31256272210335  в УДК  у  Львівській  області  
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): Красневич Ельміра Махмуд-кізи, провідний спеціаліст 

маркетингового відділу департаменту з питань управління і стратегії розвитку,  тел. 

/03244/24207 

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).            

                                          Міністерство  освіти і науки України, ЄДРПОУ 00027677 
 

2. Фінансуванні закупівлі.  

2.1. Джерело фінансування закупівлі. кошти державного бюджету, спец.кошти  

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для 

друку, не для оприлюднення).2 600 000  тис. грн. (два мільйони  шістсот  тисяч  грн.) 

2.3.Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).  

 

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, на якому 

розміщується  інформація  про закупівлю: www.tender.me.qov.ua 

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується  інформація  про  

     закупівлю: www.drohobych.net /ddpu/ 

 

5. Інформація про предмет закупівлі: 
5.1. Найменування предмета закупівлі. пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 

      код  35.30.1  згідно Державного класифікатора  продукції  та послуг ДК 016:2010    

5.2. Кількість товарів або виконання робіт чи надання послуг. загальний об’єм –  4005 Гкал. 

                                            (навчальні корпуси – 2886 Гкал, гуртожитки- 1119Гкал.)   

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  Дрогобич, Львівська обл. 

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

 

6. Найменування/прізвище, ім’я, по-батькові, місцезнаходження та контактні телефони   

    учасника з яким проведено переговори.  КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР 

   82100, Львівська область,  м. Дрогобич, вул. Індустріальна, 1а, тел. /03244/ 2-14-12 

 

7. Ціна пропозиції.  

7.1. Загальна ціна пропозиції. 2 600 000  тис. грн.  

     (два мільйони  шістсот  тисяч  гривень 00 коп.) 

7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару).  

 

8. Додаткова інформація. Номер, дата  оприлюднення та  номер оголошення  у         

    державному  офіційному  друкованому виданні з питань  державних  закупівель:  

ВДЗ №97 (840) від 09.12.2013, №207292 

Голова комітету з конкурсних торгів:  

проректор з науково-педагогічної роботи  

і стратегії соціально-економічного розвитку       Лук’янченко М.І. 

Секретар комітету з конкурсних торгів:    

провідний  спеціаліст   маркетингового  

відділу           Красневич Е.М. 

http://www.tender.me.qov.ua/
http://www.drohobych.net/

