ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ІНФОРМАЦІЯ
про результати процедури запиту цінових пропозицій
1. 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. Джерело фінансування закупівлі. власні кошти
3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. 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.

3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг. 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.

3.3. Місце поставки товарів або надання послуг. м. Краматорськ Донецької обл. через АЗС,
по талонах (для бензину та дизельного палива).

3.4. Строк поставки товарів або надання послуг. до 31 грудня 2015 року
4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про
процедуру запиту цінових пропозицій. htpp:/krm.gov.ua
4.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель.
№175133, "ВДЗ" №308(05.08.2015) від 05.08.2015
15081XX535386

4.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій.
5.1. Дата акцепту цінової пропозиції. 5.2. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 5.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 5.4. Дата укладення договору про закупівлю. 6. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася.
6.1. Дата прийняття рішення. 20.08.2015
6.2. Підстава. Торги відмінені за лотами, вказаними в п.2.2., а саме лотами 5, 6, 7, 8, 9
на підставі частини сьомої ст.36 та ст. 30 Закону «Про здійснення державних
закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII, а саме «подання для участі в них менше двох
пропозицій конкурсних торгів».
7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій. 7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи)
та номер телефону, телефаксу. –

Голова комітету з конкурсних торгів ________________
Пономарьов О.О.
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М. П.
вик. Кажан О.Г. (06264) 7-90-93

