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Докладно Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій,
кваліфікаційних пропозицій

Адміністратор веб
порталу

Замовник
Найменування

Пошук

Місцезнаходження

Пошук та відстеження
закупівель

Глобинська міська рада, 22547673
Вулиця Центральна, 285, місто Глобине,
Глобинський район, Полтавська область, поштовий
індекс 39000
№

ПІБ

Посада

Перевьорткін
Володимир
Геннадійович

Заступник
Глобинського
міського
голови з
питань
діяльності
виконавчого
органу ради,
голова
комітету з
конкурсних
торгів

Нормативноправові
положення
Інструкції
Відповідальні за проведення торгів

Запитаннявідповіді

1

Новини
Інтеграція з ЄС у сфері
державних закупівель

Телефон

Телефакс

(05365)
24730

(05365)
24278

Архів

Інформація про предмет закупівлі:

Контакти

Класифікатор

Державний класифікатор продукції та послуг (ДК
016:2010)

Код предмету закупівлі

06.20.1

Корисна інформація

https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/manage_purchase_list/

Газ природний, скраплений або в газоподібному
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Кабінет замовника

Предмет з класифікатору

стані

Єдиний закупівельний словник (ЄЗС):

Єдиний закупівельний словник (ДК 021:2015)

Плани закупівель

Код предмету закупівлі, згідно ЄЗС:

09123

Звіти про укладення
договорів та зміни
істотних умов договору

Найменування предмету закупівлі, згідно ЄЗС:
Предмет

06.20.1000.00, газ природний; ДК 021:2015, код
09123 – Природний газ

Звіт за результатами
здійснення закупівель

Кількість

195000 м3.

Місце поставки

За адресою Замовника та підпорядкованих
Замовнику об’єктів

Термін поставки

Протягом 2016 року

Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення
процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі
Уповноваженого органу з питань закупівель:

№010836, "ВДЗ" №10(18.01.2016) від
18.01.2016р.

Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних
пропозицій, цінових пропозицій) відбулося

16.02.2016 09:30

Місце розкриття

Вулиця Центральна, 285, зала засідань, місто
Глобине, Глобинський район, Полтавська область,
поштовий індекс 39000

Графік прийому до ВДЗ
Графік прийому до APP

Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових
пропозицій)

№

Номер і дата
реєстрації
замовником
пропозиції
конкурсних
торгів

Повне найменування
(для юридичної особи)
або прізвище, ім'я, по
батькові (для фізичної
особи) учасника
процедури закупівлі,
код за ЄДРПОУ/
реєстраційний номер
облікової картки
платника податків*,
місцезнаходження/
місце проживання,
телефон/телефакс

№: 1

Найменування:

Дата
реєстрації:

ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМТСВО
"СТОЖАРИ"

15.02.2016

ЄДРПОУ / ІПН:
32885184
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/manage_purchase_list/

Інформація
про наявність
чи відсутність
необхідних
документів,
передбачених
документацією
конкурсних
торгів (запитом
цінових
пропозицій)

Ціна пропозиції або ціни окремих
частин предмета закупівлі (лотів)
(якщо окремі частини предмета
закупівлі визначені замовником
для надання учасниками
пропозицій щодо них)

Ціна
1 423 500,00

Валюта

з
ПДВ

грн.

Так

Примітка

1423500,00
грн. з ПДВ
(один
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Місцезнаходження:
поштовий індекс
24332, Вінницька
обл., Тростянецький
район, село
Капустяни, вулиця
С.Мурованого,
будинок 9, квартира
13

1

попередньо в
наявності,
більш детально
при розгляді та
оцінці
пропозицій

мільйон
чотириста
двадцять
три тисячі
п'ятсот
гривень 00
копійок з
ПДВ)

Телефон / Телефакс:
(043) 3553112
№: 2

Найменування:

Дата
реєстрації:

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ"

15.02.2016

ЄДРПОУ / ІПН:
36860996
2

Місцезнаходження:
поштовий індекс
18002, Черкаська
обл, місто Черкаси,
вулиця Гоголя,
будинок 137

Ціна
1 447 290,00

Валюта

з
ПДВ

грн.

Так
1447290,00
грн. з ПДВ
(один
мільйон
чотириста
сорок сім
тисяч двісті
дев'яносто
гривень 00
копійок з
ПДВ)

попередньо в
наявності,
більш детально
при розгляді та
оцінці
пропозицій

Телефон / Телефакс:
(0472) 320473
№: 3

Найменування:

Дата
реєстрації:

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОБЛГАЗПОСТАЧ"

15.02.2016

ЄДРПОУ / ІПН:
39790288
3

Місцезнаходження:
поштовий індекс
03150, м.Київ,
вул.Анрі Барбюса,
будинок 37/1, офіс

https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/manage_purchase_list/

Ціна
1 455 480,00

попередньо в
наявності,
більш детально
при розгляді та
оцінці
пропозицій

Валюта

з
ПДВ

грн.

Так

1455480,00
грн. з ПДВ
(один
мільйон
чотириста
п'ятдесят
п'ять тисяч
чотириста
вісімдесят
гривень 00
копійок з
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№34

ПДВ)

Телефон / Телефакс:
(093) 5787227
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і
мають відмітку в паспорті).
Присутні від учасників процедури закупівлі
№

Посада

Прізвище, ініціали

Не знайдено жодного запису

Зауваження учасників процедури закупівлі

Заяв, зауважень та клопотань не надійшло

Присутні від замовника (члени комітету з конкурсних торгів)
№

Прізвище,
ініціали

Посада

1

Заступник Глобинського міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради, Голова
комітету з конкурсних торгів

Перевьорткін
В.Г.

2

Спеціаліст ІІ категорії виконкому Глобинської міської ради по правових питаннях Заступник голови
комітету з конкурсних торгів

Сусід О.М.

3

Спеціаліст І категорії фінансового відділу виконкому Глобинської міської ради Секретар комітету з
конкурсних торгівм

Садова В.А.

4

Спеціаліст ІІ категорії відділу виконкому Глобинської міської ради по управлінню природними
ресурсами та регулюванню земельних відносин Член комітету з конкурсних торгів

Яценко С.В.

5

Провідний спеціаліст виконкому Глобинської міської ради Член комітету з конкурсних торгів

Кузнєцова
С.А.

Голова комітету з конкурсних торгів

Перевьорткін В.Г.

Секретар комітету з конкурсних торгів

Садова В.А.
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Контакти: Державне підприємство "Зовнішторгвидав України", 01601, м. Київ, вул. Воровського 22, тел. (044) 2814287, VDZ@tender.me.gov.ua

https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/manage_purchase_list/
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