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ІНФОРМАЦІЯ
про результати процедури запиту цінових пропозицій
1. Замовник:
1.1. Найменування: Відділ освіти Воловецької районної державної адміністрації
1.2. Код за ЄДРПОУ: 40056237
1.3. Місцезнаходження: вул.Пушкіна, 8, смт.Воловець, Воловецький р-н, Закарпатська обл., 89100

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного 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 (бензин, паливо дизельне) (ДК 021:2015 (09130000-9)- Бензин А-92 -2155 л; Бензин А-95 -3600л; ДП-16878л.
3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг: Бензин А-92 -2155 л; Бензин А-95 -3600л; ДП-16878л.
3.3. Місце поставки товарів або надання послуг: Розгалужена мережа АЗС, Воловецького району, Закарпатської області
3.4. Строк поставки товарів або надання послуг: протягом 2016 р.

4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій:
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про процедуру запиту цінових пропозицій: 
4.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №029829, “ВДЗ” №23(04.02.2016) від 04.02.2016р.
4.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №051337, “ВДЗ”
№36(23.02.2016) від 23.02.2016р.

5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій:
5.1. Дата акцепту цінової пропозиції: ТОВ ТД “Маркет-плюс” - 18.02.2016р.
5.2. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
ТОВ ТД “Маркет-плюс” - 344308,45  грн. (триста сорок чотири тисячі триста вісім) грн. 45 коп (з ПДВ)
5.3. Дата укладення договору про закупівлю: ТОВ ТД “Маркет-плюс” - 29.02.2016р.

6. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:-
7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій:
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ТОВ ТД “Маркет-плюс”
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 37958115
7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу:вул. Берегівська-обїзна,11 м. Мукачево Закарпатська область,89600, Україна, Тел.: 050-432-15-66
8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

В.о. начальника відділу освіти/
Голова комітету з конкурсних торгів        ____________________ Г.І. Вінтонович
                                                                     (підпис, М. П.)

