ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Замовник.
1.1. Найменування.
Виробнича філія Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності “Укрінтеренерго”
Калуська теплоелектроцентраль (Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності
«Укрінтеренерго»)
1.2. Код за ЄДРПОУ.
36335452
1.3. Місцезнаходження.
Вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77304
2. Джерело фінансування закупівлі.
Власні кошти
3. Процедура закупівлі.
Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі.
Перевезення вантажів залізничним транспортом (послуги з перевезення залізничним
транспортом, одержання вагонів, цистерн)
Код предмета закупівлі на основі Державного класифікатору ДК 016-2010 за показниками п’ятого
знаку – 49.20.1
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Обсяги надання послуг наведені в Додатку 3 до документації конкурсних торгів.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77304.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Вересень 2015 року – травень 2016 року.
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про
закупівлю (у разі такого розміщення).
-----5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
www.tender.me.gov.ua
26.06.2015 № 154524, ВДЗ № 281(26.06.2015)
26.06.2015 № 006615, APP № 281 (26.06.2015)
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
-----5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою
укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель.
-----6. Результат проведення процедури закупівлі.
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.
-----6.2. Дата укладення договору про закупівлю.
-----6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
Торги відмінені
дата прийняття рішення;
30.07.2015
підстава.

Торги відмінені відповідно до абзацу 5 пункту 1 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних
закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII (зі змінами) у зв’язку з поданням для участі у них менше двох
пропозицій конкурсних торгів.
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю.
-----8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
-----9. Інформація про переможця торгів.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
-----9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
-----9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та
номер телефону, телефаксу.
-----10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
-----10.2. Учасники рамкової угоди.
-----10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
------
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