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Інформація
про застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління соціального захисту населення Рахівської райдержадміністрації Закарпатської області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03192879
1.3. Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Рахів, вул.Вербник, 2, 90600
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35216001000301
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: Боднар Іван Васильович
Посада: Заступник начальника управління соціального захисту  Рахівської районної державної адміністрації Закрпатської області
Телефон: (03132) 2-28-94
Тел./факс: (3132) 2-51-65
Е-mail: rakhiv_sobez@ukr.net
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління соціального захисту населення Рахівської районної державної адміністрації Закрпатської області, 03192879
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України, кошти місцевих бюджетів
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 1265000 (один мільйон двісті шістдесят п’ять тисяч) грн.
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: rakhiv-adm.org.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: код 53.10.1 - послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг (Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг)
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Закарпатська область Рахівський район
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2014 року
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).
- УДППЗ “Укрпошта”, адреса: пл.Поштова, 4, м.Ужгород, Закарпатська обл., 88000, тел.: (0312) 61-65-80), e-mail: www.zakarpattya-post.com .
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції:
- 1265000 грн.
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.
8. Додаткова інформація: 
9. Iнформація для оператору прийому: 
10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Заступник начальника УСЗН, голова комітету з конкурсних торгів 
Боднар Іван Васильович
_________________________
(підпис, М. П.)


