16031WX308419
№ 45(09.03.2016)
09.03.2016
068663

Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
1. Замовник (генеральний 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. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код Державного класифікатору продукції та послуг ДК 016:2010 - 06.20.1 (код Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 – 09123000-7) «Газ природний, скраплений або в газоподібному стані» («Природний газ»)
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг: 250 тис. куб. м.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. 9 Травня, 5 А, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51933
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:  18.01.2016 року № 010824
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю “Дніпропетровськгаз збут”
5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 39572642
5.3 Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. вул. Шевченка, буд. 2, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл.,49000, тел.: 0569531297.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
1962840 грн.(з ПДВ);
(цифрами)
1962840 (один мільйон дев’ятсот шістдесят дві тисячі вісімсот сорок) грн.(з ПДВ) .
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
04.03.2016 року
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
відповідно до абз.4 ч. 2 ст. 31 ЗУ “Про здійснення державних закупівель”

Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова КзКТ, директор НВК “Гармонія”, Вінник Антоніна Володимирівна
_________________________
(підпис, М. П.)

