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

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури
закупівлі
N 1 від 09.02.2016 р.
1.Замовник:
1.1.Найменування: Комунальний заклад «Новомиргородський ЦПМСД»
1.2.Індентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38236676;
1.3.Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Новомиргород, вул. Леніна, 92;
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:
Конопат Світлана Петрівна, бухгалтер, м.Новомиргород, вул.Леніна,92, 26000,
тел.05256-4-11-20, e-mail: buh38236676@i.ua
2.Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 06.20.1 за ДК 016:2010 «Газ природний,
скраплений або в газоподібному стані»,код 09123000-7 за ДК021:2015 «Природний
газ»;
2.2. Кількість товарів, або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 50000 м.куб.
2.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до точок обліку
споживача- Комунальний заклад «Новомргородський центр первинної медикосанітарної допомоги»
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень
2016 року;
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:
3.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково
розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі
(у разі наявності): www.nmrda.kw.ukrtel.net
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, опублікованої у державному офіційному друкованому
виданні з питань
державних
закупівель
та розміщеної на веб-порталі
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України: №010111, "ВДЗ"
№9(16.01.2016) від 16.01.2016
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України: №010111, "ВДЗ" №9(16.01.2016) від 16.01.2016
3.4.Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі, опублікованої в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель:
№014155, "ВДЗ" №13(21.01.2016) від 21.01.2016
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення
переговорної процедури закупівлі опублікована в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-

порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №035499, "ВДЗ"
№26(09.02.2016) від 09.02.2016

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:
11.01.2016 р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 13.01.2016 року о
11.00 годині, м.Новомиргород, вул. Леніна, 92.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ),
405600,00 гривень
;
(цифрами)
Чотириста п’ять тисяч шістсот гривень, 00 коп.
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування: Дочірнє підприємство «Центргаз» відкритого акціонерного
товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз»;
7.2. Ідентифікаційний код: 31146068;
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 25006 м.Кіровоград , вул.Арсенія
Тарковського, 67 тел.(05222) 24-57-37;
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума,визначена в договорі про
закупівлю: 9. Дата та причини прийняття рішення про відміну переговорної процедури
закупівлі: 04.02.2016 р., скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і
послуг.
10. Зведена
інформація
замовника
про
наявність
та відповідність
встановленим законодавством вимогам
документів,
що підтверджують
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16
Закону України «Про здійснення державних закупівель»: копії установчих
документів (Статут Дочірного підприємства «Центргаз» відкритого акціонерного
товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», довіреність
уповноваження заступника директора ДП «Центргаз», (свідоцтво про держреєстрацію,
довідка ДКСУ, ліцензії).
11. Інша інформація: 12. Склад комітету конкурсних торгів
Головний бухгалтер
КЗ «Новомиргородський ЦПМСД»
Коваленко Н.Є.
________________

Заступник начальника
Суржавська К.С.

_________________

Заступник головного бухгалтера
КЗ «Новомиргородський ЦПМСД»
Конопат С.П..

_________________

Юрист КЗ «Новомиргородський ЦПМСД»
Бестаченко О.Л.

_________________

Інженер
Пантала С.О.

_________________

Голова комітету
з конкурсних торгів Коваленко Н.Є.

_________________

М. П.
Секретар комітету
з конкурсних торгів Конопат С.П.

_________________

