
1. Найменування замовника:

2. Код згiдно з СДРПОУ замовника:

2' . Вид предмета закупiвлi:

звIт
про результати проведення процедури закупiвлi

UA-2 01 9-07- 12-00040 7-а

Щата формyвання звiту: 14 серпня 2019

ДПТНЗ "БiлкiвськиЙ ШАЛ"

зO4в348t

Товари

3. Конкретна
IIазва
предмета
закуглiвлi

4. Коди вiдповtдних
клзсифiкаторiв
прецмета закупiвлi
(за наявностi)

5. Кiлькiсть
ToBapiB або
обсяг
виконання
робiт чи
надання пOслуг

6. Мiсце поставки
ToBapiB або мiсце
виконання робiт чи
надання послуг

7. Строк
поставки
ToBapiB,
виконання
робiт чи
надаi{Ея послуг

дрова паливнi ДК 021:2015:
0з410000-7 -
Щеревина

2З5 м.куб 90i32, YKpaiHa,
Закарпатська область,'
с, Бiлки вулиця I

Франка 220,
Iршавський район

вiд i 2 липня
2019
до З1 грудня
201 9

71. Умови оплати договору (порядок здiйснення розрахункiв):

В. Щата оприлюднення оголошення про

проведення процедури закупiвлi:

9. Кiлькiсть учасникiв процедури
закупiвлi:

12 липтrя 2019 11:t0

3

Подiя опис тип оплати Перiод, (днiв) Тип днiв
Розмiр оплати,

(%)

Поставка тOвару дрOва паливн1 пiсляоплата Е. Банкiвськi 100

10. Найменування учасникtв
процедури закупiвлi (для

юридичноi особи) або
прiзвище, iм'я, по батьковi
(для фiзичноi особи)

11. Цiна
пропозицiй
учасника д0
початку аукцiону
(цiна пропозицii
на переговOрах у
разi застосування
переговорноi
процедури
закупiвлi)

12. Цiна
пропозицiй
учасника
пiсля
закiнчення
аукцiону

13. Iнформацiя про наявнiсть i
вiдповiднiсть установленим
закOнодавствOм вимогам
документiв, що пiдтверджують
вiдповiднiсть учасникiв
квалiфiкацiйним критерiям
згiдно зi статтето 16 Закону
Украiни "Про публiчнi
закупiвлi", та
н аявнiсть/вiдсутнiсть обставин,

установлених статтею 17 цього
Закону



71ст

294 510,00
UAH з IIДВ297,510,00 UAH

з IIДВтов "тЕд"

Не розглядався295 222,00
UAH з ПДВ299 977,50 UAH

з ПДВМАПЯР АРТЕМ
МИХАЙЛОВИЧ Не розгпядався297 509,00

UAH з ГtДВ299 в60,00 UAH
з IIДВТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪ
трАнс - п "

нIстю "

15. Пiдстави для прийняття рiшення про

Ееуклацення договору про закупiвлю 
_(у

puii 
"n*o 

в результатi провеДеНН1_I:|ГlВ

не було укладено договiр про закупiвлю):

i6, Дата укладення договору про

закупiвлю:

l7. Найменування учасника (дпя

;;;;;;iЬсоби) або прiзвиIтIе, iм'я, по

батьковi (для фiзичноi особи), з яким

уопuдaпо договiр про закупlвлю:

1В. Мlсцезнаходження учасника, з яким

у*пuд.по договiр про закупIвлю:

19. lнформацIя про счбпiдрядника (у разi

залучення до u"попuЪня робiт або нацання

14. Дата оприлюднеЕня
HaMip укласти договIр:

повiдомлення ITpo 30.07.201"9 LL:41

послуг):

20. Сума, визflачена в договорi про

закупiвлю:

21. Дата оприлюднення оголоrшенt{я :]

uiдо*о.rоrй про укладену рамкову_УтоДУ,

за якою укладено договiрпро закупiвлю (у

pu.i проr"пення закупiвлi за рамковими

угоцами):

22. Iдентифiкатор договору:

0t025, YKpaiHa, Киiв обл" trл,Киiв, ВУЛИЦЯ

;ifiЙЫ 
'ПйтомйрськА 

, будинок 26

Вiдсутпt

1-4 серпня 2019

тов "тЕд"

Вiдсутня

L7

294 510,00 UAH (в тому числi IIДВ 49 0В5,00

UAH)

Вiдсутня


