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Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
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
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.51.4 - сир сичужний та кисломолочний сир ((сир твердий 45% жирності, сир кисломолочний 9% жирності)): 
лот 1 - Сир твердий 45% жирності; 
лот 2 - Сир кисломолочний 9% жирності – 2100;
2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг: 
лот 1 - 480 кг ; 
лот 2 – 2100 кг;
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
лот 1 - ДНЗ Відділу освіти Ладижинської міськради та Лукашівський НВК, 
лот 2 - ДНЗ Відділу освіти Ладижинської міськради та Лукашівський НВК
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: квітень-грудень 2014; 
лот 1 - квітень-грудень 2014, 
лот 2 - квітень-грудень 2014
3. Процедура закупівлі: Запит цінових пропозицій
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №064822, “ВДЗ” №18 (864) від 03.03.2014р.
5. Учасник-переможець:
лот 1 - ТОВ “Вінпродтрейд”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34886897, регіон: м.Вінниця, адреса: м.Вінниця Немирівське шосе,6, тел.: (0432)57-58-76, тел./факс.: (0432)52-20-17, e-mail: vpt_2009@mail.ru.
лот 2 - ТОВ “Вінпродтрейд”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34886897, регіон: м.Вінниця, адреса: м.Вінниця Немирівське шосе,6, тел.: (0432)57-58-76, тел./факс.: (0432)52-20-17, e-mail: vpt_2009@mail.ru.
6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиціїї, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника):
лот 1 – 25920,00 грн. 
(двадцять п’ять тисяч дев’ятсот двадцять грн., 00 коп.),
лот 2 – 94080,00 грн. 
(дев’яносто чотири тисячі вісімдесят грн., 00 коп.)
6.1. Ціна за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування закупівлі в одного учасника):
лот 1 - 20.03.2014р.;
лот 2 - 20.03.2014р.
8. Кінцевий срок укладання договору про закупівлю:
лот 1 - 03.04.2014р.;
лот 2 - 03.04.2014р.
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова ККТ відділу освіти, методист ММК Зінько Сергій Анатолійович
_________________________
(підпис, М. П.)

