ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Замовник.
1.1. Найменування. КЗО «Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат
«Дніпро».
1.2. Код за ЄДРПОУ. 21929668
1.3. Місцезнаходження. вул. Севастопольська, 17, корп. 4 ДЗ «ДМА»,
м.Дніпропетровськ, 49005
2. Джерело фінансування закупівлі. Обласний (місцевий) бюджет, субвенція з
державного бюджету.
3. Процедура закупівлі. Відкриті торги.
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. Код класифікатора 56.29.2 - послуги їдалень
(надання послуг їдалень для забезпечення чотириразового п’ятиденного харчування
вихованців ліцею)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Надання послуг
їдалень для забезпечення чотириразового п’ятиденного харчування вихованців ліцею
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Севастопольська,
17, м.Дніпропетровськ
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. лютий – грудень 2016
року
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація
замовника про закупівлю (у разі такого розміщення). domly.dp.ua
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 11.12.2015 р.
№244552
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та
номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 29.01.2016 р. №244552
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою
укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель.
6. Результат проведення процедури закупівлі.
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 25.01.2016 р.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю. 17.02.2016 р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
дата прийняття рішення;
підстава.
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 760275 грн. (сімсот шістдесят тисяч двісті
сімдесят п’ять грн. 00 коп.) без ПДВ.
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
9. Інформація про переможця торгів.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Фізична особа-підприємець Міщенко
Валерій Володимирович
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
2762219812
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної
особи) та номер телефону, телефаксу. ж/м Тополя-2, буд. 10, корп. 2, кв. 78, м.
Дніпропетровськ, 49040, тел. (056) 377-19-30, моб.тел. 067-567-25-27
10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2. Учасники рамкової угоди.
10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора з господарської роботи ___________І.О.Заєць
(підпис)

