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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
економічного розвитку 

і торгівлі України 
15.09.2014 N 1106 

ЗВІТ 
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій 

N 3 від 09 лютого 2015 р 

1. Замовник. 

1.1. Найменування. Управління освіти, молоді та спорту Воловецької РДА 
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02143318 
1.3. Місцезнаходження. Україна,89100,3акарпатська обл, смт Воловець,вул.Пушкіна 8. 
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками 

(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням 
коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса). Шуста Леонід Федорович, 
начальник управління освіти, молоді та спорту Воловецької РДА, Україна, 89100, 
Закарпатська область, Воловецький район, смт Вол овець вул. Пушкіна,8 тел. (03136) 
2-44-98; факс (03136) 2-40-71, е-шаіі: vovrdaug(a)ukrpost..ua 

• 
2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування, код 19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин, 
дизельне паливо) 
2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг. Бензин А-92 -2004 л; Бензин А-95 -500л; 
ДП-11850л 
2.3. Місце поставки товарів, надання послуг. Розгалужена мережа АЗС, Воловецького 
району, Закарпатської обл 
2.4. Строк поставки товарів, надання послуг. Протягом 2015 року 

3. Інформація про процедуру закупівлі. 

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 
проведення процедури запиту цінових пропозицій. 

3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель. 
№011434, "ВДЗ" №170(17.01.2015) від 17.01.2015р. 

3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.-
3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових 
пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.-
№034260, "ВДЗ" №183(03.02.2015) від 03.02.2015р. 

4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції. 

4.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 1 (один) 
4.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. ТзОВ «Торговий дім «Маркет плюс» 



4.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 37958115 
4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи). 
Україна, 89600. Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська-обїзна, 11 

5. Інформація про цінові пропозиції. 
5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час). 29.01.2015р 10.30 
5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 29.01.2015 п 11.30 
5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 1 (одна) 
5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення. -
5.5. Ціна кожної цінової пропозиції. -
5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу 
ціну (з податком на додану вартість): -

< 

(цифрами) 

(словами) 

5.7. Дата акцепту пропозиції. -

6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. 
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 
7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 
8. Дата і підстави прийняття рішення про неукладенпя договору про закупівлю. 

9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій. 
9.1. Дата прийняття рішення. 29.01.2015р. 
9.2. Підстава.: торги відмінено відповідно до пі ст ЗО Закону України - тому що на 
участь у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій 

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 
законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі -
Закон), із зазначенням відповідних підстав. 

10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 
Закону. 
10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, 

із зазначенням таких обставин для кожного учасника. 
11. Інша інформація. 

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 

Члени комітету з конкурсних торгів: 

В.о.голови комітету з конкурсних торгів 

Секретар комітету з конкурсних торгів 


