ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури
закупівлі
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 (засоби змащування - Олива YUKO SEMI-SYNTHETIC 10W40;
Олива 10МГ2К; Олива індустріальна i40A; Олива YUKO MOTOMIX; Мастило пластичне
Літол-24)

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Олива YUKO SEMISYNTHETIC 10W40 – 35 л; Олива 10МГ2К – 100 л; Олива індустріальна i40A – 50 л; Олива
YUKO MOTOMIX – 10 л; Мастило пластичне Літол-24 – 5 кг.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м.Краматорськ
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. до 31 грудня 2015 року
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про
застосування переговорної процедури закупівлі. htpp:/krm.gov.ua
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оприлюднено в «ВДЗ» № 332 (09.09.2015) від 09.09.2015р., № оголошення 193891
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Оприлюднено в «ВДЗ» № 332 (09.09.2015) від 09.09.2015р., № оголошення 193891
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель Оприлюднено в «ВДЗ» № 335 (14.09.2015)
від 14.09.2015р., оголошення № 196468

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.
27.08.2015р.
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ПМ ВВП «ПРОТЕХ»
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
13540086
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс. бул. Машинобудівників, буд.20, Донецька обл., м.Краматорськ,
84313, (06264) 4-17-17, 4-18-18
7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції 09.09.2015
7.2. Дата укладення договору про закупівлю.25.09.2015
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
5347,00 грн., з урахуванням ПДВ,
(П’ять тисяч триста сорок сім грн. 00 коп.)
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
Олива YUKO SEMI-SYNTHETIC 10W40 – 37. 00 грн., з урахуванням ПДВ;
Олива 10МГ2К – 23,00 грн. з урахуванням ПДВ;
Олива індустріальна i40A – 22,00 грн. з урахуванням ПДВ;
Олива YUKO MOTOMIX – 44,00 грн. з урахуванням ПДВ;
Мастило пластичне Літол-24 – 47,11 грн. з урахуванням ПДВ.

8. Відміна процедури закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.
Голова комітету з конкурсних торгів ________________
Пономарьов О.О.
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М. П.
вик. Кажан О.Г. (06264) 7-90-93

