ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
15.04.2016
1. Замовник.
1.1. Найменування: ДП «Донецький науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та серифікації.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 34225938.
1.3. Місцезнаходження: вул. Леніна, 111, м. Красноармійськ, Донецька область, 85302;
Вул. Комінтерна, 125, м. Красноармійськ, Донецька область, 85303.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги.
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.2 (09100000-0) – паливо рідинне та газ;
оливи мастильні (Бензин А-92, Бензин А-95).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг Бензин А-92 – 39000
літрів, Бензин А-95 – 39000 літрів.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: АЗС Постачальника у
м. Красноармійськ, м. Артемівськ, м. Краматорськ, м. Маріуполь Донецької області..
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року.
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація
замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): www.dsm.org.ua.
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №037913,
«ВДЗ» №28(11.02.2016) від 11.02.2016.
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та
номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: №080625, «ВДЗ»
№54(21.03.2016) від 21.03.2016.
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: 18.03.2016.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 14.04.2016.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:-.
дата прийняття рішення:-.
Підстава:-.
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 1404780,00 гривень з ПДВ.
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): А-92 – 17,51 гривень/літр; А-95 –
18,51 гривень/літр.
9. Інформація про переможця торгів.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Запорізька трейдингова компанія».

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 39062829.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи)
та номер телефону, телефаксу: Вул. Можайська, буд.63, м. Запоріжжя, 69032.
10. Інформація про рамкову угоду:-.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2. Учасники рамкової угоди.
10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник генерального директора з загальних питань

В.О.Чевала

