ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Замовник.
1.1. Найменування: КЗ «Шосткинська ЦРЛ»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 01981514
1.3. Місцезнаходження: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щедріна,1
2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: Паливо рідинне та газ; оливи мастильні: Лот №
1 – бензин; Лот № 2 – дизельне топливо, ДК 016-2010 (19.20.2)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лот № 1- 37543л.,
Лот № 2- 760,4 л.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Сумська обл., м.
Шостка, вул. Щедріна,1
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лютий- грудень 2016
року
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація
замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): crl-shostka.org.ua
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №258804,
ВДЗ №410(29.12.2015) від 29.12.2015р.
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель
та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: №039716, ВДЗ
№29(12.02.2016) від 12.02.2016р.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за
якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель.
6. Результат проведення процедури закупівлі.

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 09.02.2016 року
6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 23.02.2016 року
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
дата прийняття рішення:
підстава:
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: Лот № 1- 573190,40 грн. (П’ятсот
сімдесят три тисячи сто дев’яносто гривен 40 коп.), Лот № 2- 10873,72 грн. (десять тисяч
вісімсот сімдесят три грн. 72 коп.) в т.ч. ПДВ.
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): лот №1 - Бензин А-92- 15,20 грн.,
Бензин А-95 - 15,60 грн., лот № 2 паливо дизельне -14,30 грн.
9. Інформація про переможця торгів.
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ТОВ "Голд-Петролеум»
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
31268958
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної
особи) та номер телефону, телефаксу: смт. Ямпіль, вул. Заводська,8 кв.6 тел.(05449)711-17
10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2. Учасники рамкової угоди.
10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
Голова комітету з конкурсних торгів _______________
(підпис)
(ініціали та прізвище) М. П.

