
Номер оголошення, номер і дата бюллетня  №069468, "ВДЗ" №45(09.03.2016) від 09.03.2016  

Реєстраційний номер документа  16031XX309522 

  Код оголошення ( для між нар.) 05032016/39168677 
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати проведення  переговорної процедури закупівлі  

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Закарпатський лісотехнічний коледж Державного вищого навчального 

закладу «Національний лісотехнічний університет України» 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 00275932 

1.3. Місцезнаходження: вулиця Августина Волошина, 66, місто Хуст , Закарпатська область, 90400 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010, код 06.20.1 Газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані. (ДК 021:2015,код   09123000-7 Природний газ) 

3.2. Кількість  товарів або обсяг виконання  робіт чи надання послуг: 71902 м.куб 

3.3. Місце поставки товарів, виконання  робіт чи надання послуг: вулиця Августина Волошина, 

будинок 66, місто Хуст,  Закарпатська область, 90400. 

3.4 Строк поставки товарів, виконання  робіт чи надання послуг:  січень - грудень 2016 р. 

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі: 

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування 

переговорної процедури закупівлі:   www.woody.at.ua  

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної  процедури закупівлі, 

розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 15.02.2016р., №042526, “ВДЗ” 

№ 30 ( 15.02.2016 р.). 

4.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування переговорної  процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 15.02.2016р., № 042526 

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування 

переговорної  процедури  закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель: 22.02.2016 р., № 050305, “ВДЗ” № 35 ( 22.02.2016р.). 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведені процедури закупівлі: 10.02.2016р. 

6. Іформація про переможця переговорної  процедури закупівлі  

6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю  

“Закарпатгаз Збут”  

6.2 Код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер облікової картки платника податків: 39582749 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, 

телефакс: вулиця  Погорєлова,2, м. Ужгород, Закарпатська область, 88015, тел./факс:  (0312) 61-

21-46, ( 0312 ) 61-21-46. 

7. Результат проведення  процедури закупівлі: 

7.1. Дата акцепту пропозиції :  16.02.2016 р. 

7.2. Дата  укладення договору про закупівлю: 04.03.2016 р. 

7.3 Сума, визначена в  договорі про закупівлю: 560000,00 ( П'ятьсот шістдесят тисяч грн. 00 

копійок) грн. 
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 

8. Відміна процедури закупівлі.  

8.1.Дата прийняття рішення . 

8.2 Підстава. 

 

 

                                                                                  

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                  С. М. Дубчак                                               

 

 


