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Оголошення
про результати проведення торгів

4 . Замовник
1.1 .Найменування: Національний природний парк „Синевир
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05384614
1.3.Місцезнаходження: с. Синевир,1626, Адміністрація національного природного парку «Синевир»
Закарпатська обл.., Міжгірськийр-н, с. Синевир, 90041.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код державного
класифікатора 19.20.2.)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 2 найменування
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Національний природний парк
«Синевир», с. Синевир,1626, Закарпатська обл.., Міжгірський р-н, с. Синевир, 90041.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: червень-грудень 2015року
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розмішувалась інформація замовника про
закупівлю ( у разі такого розміщення): прр-хупе\’уг.неї.иа
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: ІБ «ВДЗ» 241 (27.04.2015) від 27.04.2015р.
№ оголошення 121148
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: ІБ «ВДЗ» 266 (05.06.2015) від 05.06.2015р.
№ оголошення 142803
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: 02.06.2015р.
6.2. Дата укладання договору про закупівлю: 17.06.2015р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
6.3.1. Дата прийняття рішення:
6.3.2. Причина:
7. Сума,визначена в договорі про закупівлю: 890000,00грн. з ПДВ (вісімсот дев’яносто тисяч грн. 00
коп.) з ПДВ.
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
Бензин А-95 або еквівалент 19,00грн.;
Дизельне паливо (ДП) або еквівалент 19,50грн.
9. Інформація про переможця торгів:
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькови: товариство з обмеженою відповідальністю
виробничо-торгівельна фірма «Авіас»
9.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32560942
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер
телефону, телефаксу: вул.. Одеська,3, м. Ужгород,88000, тел./факс (0312)67-91-30
10. Інформація про рамкову угоду:
ер рамкової угоди:
кової угоди:
" укладено рамкову угоду:
головний природознавець

В. Шилінга

КодДКПП
№ лоту
Найменування товару
(ДК 016-2010) (У разі
багатолотової
(до 9 знаків)
закупівлі)

Кількість Одиниці
виміру

Ціна без
пдв

ПДВ

19.20.2

Бензин А-95 або еквівалент

14000 л

15,83

ЗД7

19.20.2

дизельне паливо (ДП) або еквівалент

32000 л

16,25

3,25

