№

УКРАЇНА
НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
26000, м. Новомиргород, вул. Леніна, 92, тел. 4-11-64; email: buh38236676@ ,i.ua ; NovomirgorodKZmed@ i.ua
№ 840-11

від

07.09.2015 p.

ІН Ф О РМ А Ц ІЯ
про результати проведення переговорної процедури
закупівлі
І.Замовник:
1.1.Н айм енування: К ом унальний заклад «Н овом иргородський Ц П М СД »
1.2.Індентиф ікаційний код за ЄДРП О У: 38236676;
І.З.М ісцезнаходж ення: К іровоградська обл., 26000, м .Н овомиргород, вул.
Леніна, 92;
2.Д ж ерело ф інансуван ня закупівлі: місцевий бю джет.
З.Інф ормація про п редм ет закупівлі:
3.1. Н айм енування предм ета закупівлі: код 06.20.1 за ДК 016:10 «Газ
природний, скраплений або в газоподібному стані»;
3.2. К ількість тов арів, або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 38600
м.куб.
3.3.М ісце поставки тов арів, виконання робіт чи надання послуг: до точок
обліку спож ивача- К ом унальний заклад «Н овом ргородський центр первинної
м едико-санітарної допомоги»
3.4. С трок поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: ж овтеньгрудень 2015 року.
4. Інф орм ування про застосування переговорної процедури закупівлі :
4.1. А дреса веб-сайту, на яком у зам овником додатково розм іщ увалася
інф орм ація
про
застосування
переговорної
процедури
закупівлі:
w w w .nm rda.kw .ukrtel .net
4.2. Дата оприлю дн ен ня і ном ер інф орм ації про застосування переговорної
процедури зак упівлі, опублікованого в держ авн ом у оф іційном у друкованом у
виданні з питань держ ав н и х закупівель: № 181382, "ВДЗ" № 316(17.08.2015)
від 17.08.2015
4.3. Д ата оприлю дн ен ня і ном ер обгрунтування застосуванн я переговорної
процедури зак уп івл і, опублікованого в держ авном у оф іційном у друкованом у
виданні з питань дер ж ав н и х закупівель: № 181382, "ВДЗ" № 316(17.08.2015)
від 17.08.2015

4.4. Д ата оприлю дн ен ня та ном ер повідом лення про акцепт пропозиції за
результатам и застосуванн я п ереговор н ої процедури закупівлі,
оп убл ік ован ої в дер ж ав н ом у оф іційном у др ук ов ан ом у виданні з питань
держ авни х закупівель: № 183800, "ВДЗ" № 319(20.08.2015) від 20.08.2015
5. Дата відправлен ня запрош ення до участі в пр оведенні процедури
закупівлі: 10.08.2015 р.
6. Інф орм ація про перем ож ця переговорної процедури закупівлі:
6.1. Н айм енування: Д очірнє підприєм ство "Ц ентргаз" В ідкритого акціонерного
товариства по газопостачанню та газиф ікації "К іровоградгаз";
6.2. Ідентиф ікаційний код: 31146068;
6.3. М ісцезнаходж енн я (для ю ридичної особи), телеф он, телефакс: 25006
м .К іровоград вул.А рсенія Т арковського,67 тел. (05222) 24-57-37
7. Р езультат проведення процедури закупівлі:
7.1. Д ата акц епту пропозиції: 20.08.2015
7.2. Д ата укладення догов ору про закупівлю : 07.09.2015р.
7.3. Сум а, визначена в договорі про закупівлю :
346612,56 гривень;
Триста сорок ш ість тисяч ш істсот дванадцять гривень 56 копійка з ПДВ.
7.4. Ц іна за оди н и ц ю товару (у разі закупівлі товару): відповідно до тарифу
8,9796 грн. за 1 куб.м. з ПДВ.
8. Відміна процедури закупівлі: 8.1. Д ата прийняття ріш ення: 8.2. П ідстава: -

Голова комітету з конкурсних торгів

К оваленко Н.Є.

