ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
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
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Виконавчий орган Дзержинської міської ради, ЄДРПОУ 04052889.
2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. 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)).
4.2. Кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання
послуг: 2 одиниці (дві одиниці)
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася
інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація
замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): www.dzerzhinsk-rada.gov.ua.
5.3. 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
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом):
публікація відсутня
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних
торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель: №73(519) від 20.06.2011 року, оголошення №098368
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно
вигідною: 16.06.2011 року
6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 08.07.2011 року
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: торги не відмінені і не визнані
такими що не відбулися
6.3.1. Дата прийняття рішення: торги не відмінені і не визнані такими що не відбулися
6.3.2. Причина: причини відміни торгів або визнання їх такими що не відбулися
відсутні

7. Ціна договору про закупівлю: 440 000 грн. (чотириста сорок тисяч гривень) з ПДВ.
8. Інформація про переможця торгів:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Торгова компанія «ВЛІВ»
8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: ЄДРПОУ 33180598
8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної
особи): Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64-А, 39631
8.4. Номер телефону, телефаксу: (0536) 78-25-48, факс (0536) 78-25-46
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