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№ 241(27.04.2015)
27.04.2015
Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі

121082

1. Замовник:
1.1. Найменування: КП “Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на
них” м.Краматорська Донецької області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 13489818
1.3. Місцезнаходження: вул.Горького, 5, м.Краматорськ, Донецька обл., 84307
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35431002024503; 35432001024503
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище,
ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв’язку, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Митрофанов Микола Михайлович
Телефон: (0626) 41-04-32
Тел./факс: (0626) 41-04-32
Е-mail: kpdruas@mail.ru
Прізвище, ім’я, по батькові: Вознюк Євген Володимирович
Телефон: (0626) 41-04-16
Тел./факс: (0626) 41-04-32
Е-mail: kpdruas@mail.ru
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
1986400 (один мільйон дев’ятсот вісімдесят шість тисяч чотириста) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: www.krm.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (бензин та дизельне паливо) - 72000 л., в т.ч. бензин А-92 – 20000 л., бензин А95 – 10000 л., дизельне паливо – 42000 л.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 72000 л., в т.ч. бензин
А-92 – 20000 л., бензин А-95 – 10000 л., дизельне паливо – 42000 л.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: АЗС Постачальника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.12.2015 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Термінал», місцезнаходження: 83023, м.
Донецьк, Калінінський район, вул. Сєченова, 44 , тел.: (0626) 41-47-14.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта»,
місцезнаходження: 87526, Донецька область, м. Маріуполь, Орджонікідзевський район;
вул. 130-ї Таганрозької дивізії, буд. 104, кімн. 512, тел.: (0629) 40-80-28.
- Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «Авіас»,
місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Жовтневий
район, вул. Гоголя, 15А;, тел.: (06264) 5-14-66.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Параллель-М ЛТД», місцезнаходження:
83045, м. Донецьк, вул. Олімпієва, 2Б , тел.: (093) 726-88-69.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 1513000 грн. (А-92 - 20,70 за 1л.; А-95 - 21,70 за 1л.; ДП - 21,00 за 1 л.) , - 1683400 грн.
(А-92 - 22,95 за 1л.; А-95 - 23,95 за 1л.; ДП - 23,45 за 1 л.) , - 1415000 грн. (А-92 - 19,00 за
1л.; А-95 - 19,50 за 1л.; ДП - 20,00 за 1 л.) , - 1661000 грн. (А-92 - 23,00 за 1л.; А-95 - 23,50
за 1л.; ДП - 23,00 за 1 л.)

7. Умова застосування переговорної процедури: Відповідно до пункту 4, частини 2 ст. 39
Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо замовником було двічі
відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників (не було
надано жодної пропозиції).
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів, Митрофанов М.М.
_________________________
(підпис, М. П.)

