ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 2 від 16.03.2015
1. Замовник. Кіровоградська філія ДУ «Держгрунтохорона»
1.1. Найменування. Кіровоградська філія державної установи «Інститут охорони грунтів

України»
1.2. Код за ЄДРПОУ. 38517232
1.3. Місцезнаходження. вулиця Центральна, будинок 4, село Созонівка, Кіровоградський

район, Кіровоградська область, 27602
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). Гульванський Ігор Миколайович директор - голова комітету, вулиця

Центральна, будинок 4, село Созонівка, Кіровоградський район, Кіровоградська
область, 27602, (0522) 31-54-18; 31-55-92, моб. 067-520-31-33,
E-mail: oblderzhrodjuchist@ukr.net.
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. природний газу (ДК 016:2010 код 06.20.1 – природний газ)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 8,947 метрів кубічних
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вулиця Центральна, будинок 4, село

Созонівка, Кіровоградський район, Кіровоградська область, 27602
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 2015
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування
переговорної процедури закупівлі. сайт ДУ «Держгрунтохорона» www.iogu.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 17.02.2015 №053808,"ВДЗ" №194

(17.02.2015) від 17.02.2015 15023ХХ225972
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 17.02.2015 №053808,"ВДЗ" №194(17.02.2015)

від 17.02.2015 15024FХ238293
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування
переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

25.02.2015 №064509, "ВДЗ" №200(25.02.2015) 15024ХХ248334
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 13.03.2015 №083823, «ВДЗ»
№211(13.03.2015) №15033ХХ293515
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 13.02.2015
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 13 лютого 2015р. с. Созонівка
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 7 474,80грн. за тис. кубів
(Сім тисяч чотириста сімдесят чотири гривни 80 коп.), в т.ч. ПДВ
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. . Відкрите акціонерне товариство по

газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" Заступник голови правління –
директор департаменту по обліку та реалізації природного газу Петровський Андрій
Юлійович
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 03365222
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. вулиця Артама Тарковського, 67 ( Володарського,

67), місто Кіровоград, 25006 0522240240
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 04.03.2015

66868грн.69коп (Шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят вісім гривень 69 коп.) в т.ч.
ПДВ
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі. відсутні
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам
документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону
України "Про здійснення державних закупівель".
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
- Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
- Ліцензія на постачання природного газу, газу (метану), вугільних родовищ за регульованим
тарифом
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:

Гульванський І.М. - директор
Матвєєва В.О. – заступник директора
Харченко М.Ю. – в.о. головного бухгалтера сектора бухгалтерського обліку
Пернак Ю.Л. – начальник відділу впровадження геоінформаційних систем,
землевпорядних робіт та охорони родючості грунтів
Хитрук О.Г. – завідувач лабораторії моніторингу в та агрохімічної паспортизації грунтів
відділу проведення моніторингу земель, агрохімічних та агроекологічних досліджень
______________________________________________________________________.
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)

Директор

І.М.Гульванський

