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ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: КЗ “НВК “Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку - центр розвитку дитини “Гармонія” м.Дніпродзержинська” Дніпропетровської області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21945673
1.3. Місцезнаходження: вул.9 Травня, 5-а, м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51933
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.11.3 - м’ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; м’ясо та харчові субпродукти, інші 
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 5000 кг
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2015 року
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): www.bnrc2.dnepredu.com
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 10.11.2014 року № 188248
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: 11.12.2014 року № 207296  
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:
08.12.2014 року
6.2. Дата укладення договору про закупівлю:
22.12.2014 року
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
дата прийняття рішення -;
підстава - .
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
250000,00  грн.  (з ПДВ)
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): субпродукти харчові інші: (яловичина) печінка – 36,00 грн.; м’ясо яловичини (м’якоть) – 62,00 грн.; м’ясо свині (м’якоть) – 61,00 грн.; м’ясо яловичини (на кості) – 24,80 грн.; м’ясо свині (на кості) – 24,00 грн.
9. Інформація про переможця торгів:
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “КРУГ А”
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32887904
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:  вул. Станична, 71, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл., 49050, т. 0562 32 17 71
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:

Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова КзКТ, директор НВК «Гармонія», Вінник А.В.            _________________________
                                                                                        (підпис, М. П.)

