ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 19480600
1.3. Місцезнаходження: вул. Кирилівська, 85, м. Київ, 04080
2. Джерело фінансування закупівлі: Власні кошти
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі.
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин моторний).
Код предмета закупівлі на основі Державного класифікатору ДК 016-2010 за показником п’ятого
знаку – 19.20.2.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Бензин марки А-95 – 44000 літрів.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Місце поставки Товару: АЗС в м. Київ та АЗС на території України, перелік яких Учасник додає до
пропозиції конкурсних торгів у вигляді Додатку 2 до проекту Договору про закупівлю.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
З дати підписання Договору Сторонами до 31 грудня 2016 року включно, але в будь-якому випадку
до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника
про закупівлю (у разі такого розміщення): www.uie.kiev.ua
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
02.10.2015р., оголошення № 207570, бюлетень № 349 (02.10.2015), www.tender.me.gov.ua
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: 23.11.2015
Підстава: торги відмінені на підставі частини 1 статті 30 Закону України «Про здійснення державних
закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII зі змінами у зв’язку з тим, що до оцінки допущено пропозиції
менше ніж двох учасників.
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. Голова комітету з конкурсних торгів ДПЗД «Укрінтеренерго»
заступник директора з питань економіки та фінансів
Котляренко Д.В.
____________________
(підпис, М.П.)

