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 ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: КЗ “НВК “Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку - центр розвитку дитини “Гармонія” м.Дніпродзержинська” Дніпропетровської області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21945673
1.3. Місцезнаходження: вул.9 Травня, 5-а, м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51933
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в газоподібному стані  
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  400 тис. куб.м.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лютий-грудень 2015 року
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі www.bnrc2.dnepredu.com
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 26.01.2015р. № 021421
4.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 26.01.2015р.№ 021421/1 4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 29.01.2015р. № 026660
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 20.01.2015р.
6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі: 
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ”
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 03340920
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.  вул. Шевченка, 2, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл., 49000, 056 7786869
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції:
26.01.2015р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю:
09.02.2015р.
7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю:
3099936грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
три мільйони дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот тридцять шість грн.(з ПДВ) .
(словами)
8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова КзКТ, директор НВК «Гармонія», Вінник А.В.                     _________________________
(підпис, М. П.)

