
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  

економічного розвитку  
і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 
 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі 
 

 1. Замовник. 
  1.1. Найменування.  
Черкаська філія державної установи «Інститут охорони грунтів України» 
 
 1.2. Код за ЄДРПОУ.  
38517360 
 
 1.3. Місцезнаходження.  
20731, Черкаська область, Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва 15. 
 
 2. Джерело фінансування закупівлі. 
Кошти державного бюджету України 
 
 3. Інформація про предмет закупівлі. 
 
 3.1. Найменування предмета закупівлі. 
Газ природний скраплений або в газоподібному стані, код 06.20.1  
 
 3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 
Об’єм закупівлі 9000м³. 
 
 3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  
Черкаська область, Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва 15. 
 
 3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  
Протягом  2015 року. 
 
 4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.  
 
 4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про 
застосування переговорної процедури закупівлі. 
www.iogu.gov.ua 
 
 4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 
«ВДЗ» №172 (20.01.2015) від 20.01.2015 року, номер оголошення 015758, реєстраційний 
номер документа 15013ХХ138977. 
 
 4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 
«ВДЗ» №172 (20.01.2015) від 20.01.2015 року, номер оголошення 015758, реєстраційний 
номер документа 15014FX155177. 
 
 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.  



«ВДЗ» №177 (27.01.2015) від 27.01.2015 року, номер оголошення 023956, реєстраційний 
номер документа 15014ХХ157452. 
 
 5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 31.12.2014 
року. 
 
 6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.  
 
 6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.  
Публічне акціонерне товариство «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз». 
 
 6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.  
Код ЄДРПОУ 03361402. 
 
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 
телефон, телефакс.  
18000, м.Черкаси, вул. Громова ,142, телефон (0472) 32-79-00, факс (0472) 32-79-02. 
 
 7. Результат проведення процедури закупівлі.  
 
 7.1. Дата акцепту пропозиції. 
22 січня 2015 року. 
 
 7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 
06 лютого 2015 року. 
 
 7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 
 
                   69635,16 з ПДВ 
                     (цифрами) 
 
  
Шістдесят дев’ять тисяч шістсот тридцять п’ять гривень 16 копійок з ПДВ.  
                     (словами) 
 
 
 7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 
 
 8. Відміна процедури закупівлі. 
 8.1. Дата прийняття рішення. 
 8.2. Підстава. 
 
 
 
 
 
 
 
Директор – голова  Комітету  
з конкурсних торгів                                                                                  Ю.І. Кривда 
 


