ПОВІДОМЛЕННЯ
учасникам про результати процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Виконавчий орган Дзержинської міської ради
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04052889
1.3. Місцезнаходження: Донецька область, м. Дзержинськ, вул. 50-річчя Жовтня, буд.
27, 85200
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код за Державним класифікатором продукції та
послуг ДК 016-97 - 34.10.4 - автомобілі вантажні (сміттєзбирач з заднім завантаженням КО444 або еквівалент на базі автомобіля ЗІЛ-130 (конверсійний))
2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 2 одиниці (дві одиниці)
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Донецька область,
м. Дзержинськ, вул. 50-річчя Жовтня, буд. 27, 85200
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: липень-серпень 2011
року
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель: №52(498) від 02.05.2011 року, оголошення №053150
5. Результат проведення процедури закупівлі:
5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни (із зазначенням їх вартісного еквіваленту
або питомої ваги) акцептованої пропозиції конкурсних торгів: умови розрахунків – 10 балів,
строк поставки – 10 балів, після продажне (гарантійне) обслуговування - 10 балів.
5.2. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції):
440 000 грн. з ПДВ;
(цифрами)

Чотириста сорок тисяч гривень з ПДВ.
(словами)

5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів): 220 000 грн. з ПДВ
(двісті двадцять тисяч гривень з ПДВ).
5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції), що визнана
найбільш економічно вигідною: 16 червня 2011 року.
5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: торги не відмінені і не визнані
такими що не відбулися
5.5.1. Дата прийняття рішення: торги не відмінені і не визнані такими що не
відбулися
5.5.2. Причини: причини відміни торгів або визнання їх такими що не відбулися
відсутні
6. Інформація про переможця торгів:
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по
відповідальністю «Торгова компанія «ВЛІВ»

батькові:

Товариство

з

обмеженою

6.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: ЄДРПОУ 33180598
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної
особи): Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64-А, 39631
6.4. Номер телефону, телефаксу: (0536) 78-25-48, факс (0536) 78-25-46

Заступник голови комітету
з конкурсних торгів

М.І. Єрмак

