
15033WX296772 № 212(16.03.2015) від 16.03.2015 

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

084839 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Управління освіти, молоді та спорту Воловецької районної 
державної адміністрації 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02143318 
1.3. Місцезнаходження: вул.Пушкіна, 8, смт.Воловець, Закарпатська обл., 89100 
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державін го бюджету України; кошти місцевих 
бюджетів 
3. Інформація про предмет закупівлі: 
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні (Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин, паливо дизельне)) 
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Бензин А-92 -2004 л; 
Бензин А-95 -375л; ДП-11815л. 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Розгалужена мережа АЗС, 
Воловецького району, Закарпатської обл 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Протягом 2015 року 
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі: 
4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено інформацію про 
застосування переговорної процедури закупівлі 
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації пр#застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-норталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 
№065870, "ВДЗ" №201(26.02.2015) від 26.02.2015р. 
4.3. Дата оприлюднення та номер обгрунтування застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 065870/1 
від 26.02.2015р. 
4.4. Дата оприлюднення та помер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель: №074329, "ВДЗ" №206(05.03.2015) від 05.03.2015р. 
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 23.02.2015р. 
6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі: 

TOB ВТФ "Авіас", 32560942, вул Одеська. З, м.Ужгород, Закарпатська облас і ь,88000, 
(0312)67-91-30 
7. Результат проведення процедури закупівлі: 

7.1. Дата акцепту пропозиції: TOB ВТФ "Авіас" - 02.03.2015р. 
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: TOB ВТФ "Авіас" - 11.03.2015р. 
7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю: TOB ВТФ "Авіас" 
319302,30гпн.(з ПДВ); 
(цифрами) 
триста дев'ятнадцять тисяч триста дві грн. ЗО кон.(з ПДВ). 
(словами) 
7.4. Ціна за одиницю товару(у разі закупівлі товару: 
А-92 - 22,45 грн з ПДВ; А-95 - 22,60 грн з ПДВ; ДП - 22.50 грн з ПДВ 
8. Відміна процедури закупівлі. 
8.1. Дата прийняття рішення. 
8.2. Підстава. 

Начальник ЦГО/ 
в.о.голови комітету з конкурсних торгів Бирак Г.В. 


