ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних
торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування. Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е.Фальц-Фейна
Національної академії аграрних наук України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. . 14142347
1.3. Місцезнаходження. 75230, Херсонська обл., Чаплинський р-н., смт Асканія-Нова,
вул.Фрунзе, 13
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі. 19.20.2 "Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні" (дизельне паливо (19.20.26-00.00) бензин А-92 (19.20.21-00.00))
2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг.
Лот №1 - дизельне пальне – 10000л
Лот №2 – бензин А-92

- 5000л

2.3. Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. 75230, Херсонська
обл.., Чаплинський р-н., смт Асканія-Нова, вул. Фрунзе, 13
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель.№ 309 від 06.08.2015 № 175432
5. Учасник-переможець:
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові
Лот №1 - дизельне пальне – 10000л – ТОВ «Мельхіор-Агро»
Лот №2 – бензин А-92

- 5000л – ТОВ «Ойл-Контракт»

5.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.
Лот №1 - дизельне пальне – 10000л - 34370123
Лот №2 – бензин А-92

- 5000л - 38248860

5.3. Місцезнаходження телефон, телефакс.

Лот №1 - дизельне пальне – ТОВ «Мельхіор-Агро» ЄДРПУ: 34370123 м.Херсон,
вул.Нафтовиків,5 Тел(0552) 33-81-00
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
6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів :
Лот №1 – пропозиція № 2 – дизельне пальне – 10000 л х 14,07 грн = 140700 ( Сто
сорок тисяч сімсот) грн.( з ПДВ)
Лот №2 – пропозиція №1 - бензин А-92 – 5000л х 15,80 грн = 79000 ,00 (Сімдесят
дев»ять тисяч) грн.(з ПДВ)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.08.09.2015 р о 11.30
8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю.28.09 .2015 р

Голова комітету з конкурсних торгів

Літвінцов В.П. _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

