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ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Відділ освіти Ладижинської міськради Вінницької області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25945998
1.3. Місцезнаходження: вул.Будівельників, 51, м.Ладижин, Вінницька обл., 24321
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). відділ освіти Ладижинської міської ради, 25945998
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.12.2 - м’ясо свійської птиці, заморожене (Тушки курячі ) 
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 6700 кг
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: ДНЗ Відділу освіти Ладижинської міськради та Лукашівський НВК
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень - грудень 2014 року
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю: www.lad-osvita.at.ua
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №198717, “ВДЗ” №93 (836) від 25.11.2013р.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях: 
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №005148, “ВДЗ” №1 (847) від 02.01.2014р.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною:
ТОВ “Вінпродтрейд” - 27.12.2013р.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю:
ТОВ “Вінпродтрейд” - 17.01.2014р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
6.3.1. Дата прийняття рішення
6.3.2. Причини
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
ТОВ “Вінпродтрейд” - 153564  грн.  (з ПДВ)
8. Ціна за одиницю товару(у разі закупівлі товару): 22,92 грн.
9. Інформація про переможця торгів:
9.1. Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище та ініціали (для фізичної особи): ТОВ “Вінпродтрейд” 
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника: 34886897
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання/реєстрації (для фізичної особи): 21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 6
9.4. Номер телефону, телефаксу: (0432) 52-20-17
10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення: голова ККТ відділу освіти Зінько С.А.
_________________________
(підпис, М. П.)


