ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник (генеральний замовник).
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Служба єдиного замовника» Житловокомунального господарства м.Краматорська.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 31944772
1.3. Місцезнаходження. Фактична адреса:бул. Краматорський, 22, м.Краматорськ,
Донецька обл., 84331; Юридична адреса: бул. Краматорський, 47, м.Краматорськ, Донецька
обл., 84331

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Код за ДКПП 016:2010 19.20.2 - Паливо рідинне
та газ; оливи мастильні (бензин автомобільний, паливо дизельне та засоби
змащування). Лот 1 - Бензин марки А-95; Лот 2 - Бензин марки А-95 покращеної якості;
Лот 3 - Бензин марки А-92; Лот 4 - Дизельне паливо; Лот 5 - Масло напівсинтетичне 10W 40
для карбюраторних та інжекторних двигунів або еквівалент; Лот 6 - Масло 10МГ2К або
еквівалент; Лот 7 - Масло індустріальне і40А або еквівалент; Лот 8 - Масло 2 tt або
еквівалент; Лот 9 - Змазка пластична Літол-24 або еквівалент

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Лот 1 - Бензин марки
А-95 – 4500л; Лот 2 - Бензин марки А-95 покращеної якості – 350 л; Лот 3 - Бензин марки А92 – 500 л; Лот 4 - Дизельне паливо – 2000 л; Лот 5 - Масло напівсинтетичне 10W 40 для
карбюраторних та інжекторних двигунів або еквівалент – 35 л; Лот 6 - Масло 10МГ2К або
еквівалент – 100 л; Лот 7 - Масло індустріальне і40А або еквівалент – 50 л; Лот 8 - Масло 2 tt
або еквівалент – 10 л; Лот 9 - Змазка пластична Літол-24 або еквівалент – 5 кг.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Краматорськ
Донецької обл. через АЗС, по талонах (для бензину та дизельного палива).

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. до 31 грудня 2015 року
3. Процедура закупівлі. Запит цінових пропозицій
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
№175133, "ВДЗ" №308(05.08.2015) від 05.08.2015
15081XX535386

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
5.1.1.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ
«АВІАС» за лотами 1,2,3.
5.1.2. ПРИВАТНЕ МАЛЕ ВИРОБНИЧО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПРОТЕХ» за лотом 4.
5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
5.2.1.

37149148

5.2.2.

13540086

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс.
5.3.1. пров. Джинчарадзе, буд.4, секція 1, м.Дніпропетровськ, 49040
5.3.2. бул. Машинобудівників, буд.20, Донецька обл., м.Краматорськ, 84313
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
6.1. Лот 1 - Бензин марки А-95:
84150,00 грн., у тому числі ПДВ;
Вісімдесят чотири тисячі сто п’ятдесят грн. 00 коп., у тому числі ПДВ.
6.2. Лот 2 - Бензин марки А-95 покращеної якості:
6615,00 грн., у тому числі ПДВ;
Шість тисяч шістсот п’ятнадцять грн. 00 коп., у тому числі ПДВ.
6.3. Лот 3 - Бензин марки А-92:
9100,00 грн. у тому числі ПДВ;
Дев’ять тисяч сто грн. 00 коп., у тому числі ПДВ.
6.4. Лот 4 - Дизельне паливо:
35400,00 грн.
Тридцять п’ять тисяч чотириста грн. 00 коп., у тому числі ПДВ.
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі).
20 серпня 2015 року.

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).
У строк не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше
ніж через 14 днів з дня визначення переможця (02.09.2015 року включно).

Голова комітету з конкурсних торгів _______________ Пономарьов О.О..
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів _____________
Кажан О.Г.
(підпис)
(ініціали та прізвище)

