Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

ФОРМА ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів 03.07.2014 року.
1. Замовник:
1.1. Найменування. Комунальний заклад “Дніпропетровський обласний клінічний
центр кардіології та кардіохірургії” Дніпропетровської обласної ради».
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01985370.
1.3. Місцезнаходження. м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 28, 49070.
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ). Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної
адміністрації, 33769381.
2. Джерело фінансування закупівлі. місцевий бюджет (обласний бюджет).
3. Процедура закупівлі. Відкриті торги (скорочена процедура.).
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016-2010: 20.11.1. Гази промислові.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Гази промислові - 4
найменування.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. За адресою замовника.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2014 року.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому
розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація
замовника про закупівлю (у разі такого розміщення).
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель. №127745, ВДЗ №13 (02.06.2014) від 02.06.2014
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом
України "Про здійснення державних закупівель").
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель. №137697, ВДЗ №30 (26.06.2014) від 26.06.2014
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно
вигідною. 23.06.2014 року.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю. 02.07.2014 року.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
6.3.1. Дата прийняття рішення..
6.3.2. Причина.
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 103 659,06 грн з ПДВ
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). (додається у вигляді окремого
документу АЦЗО.
9. Інформація про переможця торгів:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою
відповідальністю фірма «Кріогенсервіс»
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
21543199
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи).
08132, Київська обл., Києво - Святошинський р-н. с. Петрівське, вул. Київська, буд.29.

9.4. Номер телефону, телефаксу. тел./ факс (044) 496-30-70, (044) 496-30-71
Голова комітету з конкурсних торгів

А.М. Гуленко

