
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати проведення процедури 

закупівлі в одного учасника 

 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Власівська селищна рада м.Світловодська Кіровоградської 

області. 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04366465. 

1.3. Місцезнаходження: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Першотравнева, буд.59, 27552. 

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ): Власівська селищна рада м.Світловодська Кіровоградської 

області, 04366465. 

2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет. 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги щодо передавання електричної 

енергії (послуги щодо постачання електричної енергії) (вулиці Висоцького, 

Дніпровська, Ентузіастів, Лівобережна, Лісна, Молодіжна, Паркова, Сонячна, 

Східна, Труда, Центральна в смт Власівка), код ДК 016-2010 - 35.12.1. 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 164097 кВт. 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  

ДНЗ «Буратіно» (вул.Східна, 6-а, смт Власівка).   

КУ «Лікарська амбулаторія» (вул.Східна, 3, смт Власівка).   

Будинок культури (вул.Труда, 35, смт Власівка).   

Бібліотека (вул.Висоцького, 1, смт Власівка).   

Вуличне освітлення вулиць Висоцького, Дніпровська, Ентузіастів, 

Лівобережна, Лісна, Молодіжна, Паркова, Сонячна, Східна, Центральна в 

смт Власівка (в межах території, на якій розташовані діючі електромережі 

ВАТ «Полтаваобленерго»). 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2014 

року.  

4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в 

одного учасника: www.tender.me.gov.ua. 

4.2. Адреса  веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась 

інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі 

розміщення): www.rada-vlasovka.at.ua. 

 



4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури 

закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному 

друкованому виданні з питань державних закупівель: № 6 (852) від 

20.01.2014р., номер оголошення 014736.  

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури 

закупівлі в одного учасника, опублікованої у відповідних міжнародних 

виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення 

державних закупівель"). 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури 

закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України: 014736/1.pdf  до №014736, "ВДЗ" №6 

(852) від 20.01.2014р. 

4.6. Дата  оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за 

результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, 

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань 

державних закупівель:  №7 (853) від 23.01.2014 р., номер оголошення 027285. 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 

08.01.14 р. 

6. Інформація про переможця процедури закупівлі в одного учасника: 

6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Кременчуцька філія ПАТ 

«Полтаваобленерго» (в особі начальника Андрієвського С.Г.).  

6.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 00131819. 

6.3. Місцезнаходження (для  юридичної  особи) та місце проживання (для 

фізичної особи), телефон, телефакс: Полтавська область, м.Кременчук,       

вул.60 років Жовтня, буд.8, 39601, тел./факс (0536) 747296, 747273. 

7. Результат проведення процедури закупівлі: 

7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі 

в одного учасника: 21.01.14 р.. 

7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 18.02.14 р. 

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 203300 грн.00 коп. (двісті три 

тисячі триста грн. 00 коп.) з ПДВ. 

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

7.5. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена: 

7.5.1. Дата прийняття рішення. 

7.5.2. Причини. 

 

Заступник селищного голови - 

голова комітету конкурсних торгів                                    В.Кравченко 
 


