ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Замовник.
1.1. Найменування. Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е.Фальц-Фейна
НААН України
1.2. Код за ЄДРПОУ 14142347.
1.3. Місцезнаходження75230, Херсонська область, Чаплинський район, смт АсканіяНова, вул..Фрунзе, 13
2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет України
3. Процедура закупівлі. Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. 19.20.2 "Паливо рідинне та газ; оливи мастильні"
(09100000-0)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Лот №1 - дизельне пальне – 14000л
Лот №2 – бензин А-92

- 8000л

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Херсонська область, Чаплинський район, смт Асканія-Нова, вул..Фрунзе, 13
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2016 р.
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника
про закупівлю (у разі такого розміщення). www.askania-nova-zapovidnik.gov.ua
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. № 140974 ВДЗ №
125 (05.07.2016).
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. № 156542 ВДЗ № 151 від 10.08.16р

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.09.08.2016 р. (Лот №1; Лот №2)
6.2. Дата укладення договору про закупівлю.25.08.2016 р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
дата прийняття рішення;09.08.2016 р
підстава. Лот №3 торги відміняються : ст.30 « подано для участі менше двох
пропозицій»
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю.
Лот №1 – пропозиція №2- дизельне пальне –238000 ( Двісті тридцять вісім тисячі) грн.(
з ПДВ)
Лот №2 – пропозиція №2 - бензин А-92 – 148000 ,00 (Сто сорок вісім тисяч) грн.(з ПДВ)
Всього : 386000,00 ( Триста вісімдесят шість тисяч) грн (з ПДВ)
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
Лот №1 –пропозиція №2-дизельне пальне –17,00 грн.( з ПДВ)
Лот №2 –пропозиція №2- бензин А-92 –18,50 грн.(з ПДВ)
9. Інформація про переможця торгів.
9.1. Найменуванн
Лот №1 - дизельне пальне – 14000л – ТОВ «Ойл-Контракт»я.
Лот №2 – бензин А-92

- 8000л – ТОВ «Ойл-Контракт»я.

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
. Лот №1 - дизельне пальне – 14000л - 38248860
Лот №2 – бензин А-92

- 8000л - 38248860

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та
номер телефону, телефаксу.
Лот №1 - дизельне пальне – ТОВ «Ойл-Контракт» ЄДРПУ: 38248860 м.Херсон, пр-т
Адмірала Сенявіна, б.144 к.1кв.79 Тел/факс (0552) 49-60-76
Лот №2 – бензин А-92
ТОВ «Ойл-Контракт» ЄДРПУ: 38248860 м.Херсон, пр-т
Адмірала Сенявіна, б.144 к.1кв.79 Тел/факс (0552) 49-60-76
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 конкурсних торгів

В.П.Літвінцов

