
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. 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні ( паливо дизельне) 

Код предмета закупівлі на основі Державного класифікатору ДК 016-2010 за показниками  п’ятого 

знаку – 19.20.2 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 

Обсяги товару наведені в Додатку 3 до документації конкурсних торгів.  

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

Місце поставки товару наведене в Додатку 3 до документації конкурсних торгів.  

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

Строк поставки товару наведений в Додатку 3 до документації конкурсних торгів.  

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 

27.04.2015 №123578, ВДЗ №241/1/1 (27.04.2015)  

5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер 

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 

25.06.2015 №153798, ВДЗ №280 (25.06.2015)    

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. 

22.06.2015р. 

6.2. Дата укладення договору про закупівлю. 

10.07.2015р. 

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: 

дата прийняття рішення; 

----- 

підстава. 

http://www.tender.me.gov.ua/


----- 

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 

1 289 400,00 (Один мільйон двісті вісімдесят дев’ять тисяч чотириста грн. 00 коп.) грн. з ПДВ  

8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 

№ 
Повне найменування та характеристика 

товару 

Ціна за одиницю 

товару без ПДВ, 

грн. 

ПДВ, грн. 

Ціна за 

одиницю 

товару з ПДВ, 

грн. 

1 Паливо дизельне  15,35 3,07 18,42 

 

9. Інформація про переможця торгів. 

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ  РІТЕЙЛ» 

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

37821544 

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та 

номер телефону, телефаксу. 

Вул. Кременецька, 38, м. Луцьк, Україна, 43010,  тел./факс: (0342) 74-42-52 

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. 

----- 

В.о. голови комітету з конкурсних торгів  

ВФ ДПЗД “Укрінтеренерго” Калуська ТЕЦ,  

заступник начальника ВФ  

Довбенко Б.Й. 

 

____________________ 

      (підпис, М.П.) 


