ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року №1106
ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів

1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Київблагоустрій» виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.2. Код за ЄДРПОУ. 26199708
1.3. Місцезнаходження. вул. Дегтярівська, 31, корпус 2, м. Київ, 03057
2. Джерело фінансування закупівлі. власні кошти
3. Процедура закупівлі. відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код по
ДК 016:2010 -19.20.2 ) - 2 лота:
лот №1 – бензин А-95, бензин А-92, дизпаливо;
лот №2 – мастила моторні, гідравлічні, трансмісійні, пластичні.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
лот №1 – бензин А-95 – 45000 л; бензин А-92 – 14000 л; дизпаливо – 80000 л;
лот №2 – мастила моторні – 810 л; гідравлічні – 200 л; трансмісійні – 80 л; пластичні – 12 кг.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Київ
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень-грудень 2015 року
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація
замовника про закупівлю (у разі такого розміщення). www.gukbm.kiev.ua
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 01.12.2014, №202670,
ВДЗ №140/1/1(01.12.2014)
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та
номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. за Лотом №1 – 31.01.2015,
№030462, ВДВ №181(31.01.2015)
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. за Лотом №1 - 28.01.2015
6.2. Дата укладення договору про закупівлю. за Лотом №1 - 23.02.2015
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: дата прийняття рішення; підстава. 7. Сума, визначена в договорі про закупівлю. за Лотом №1 – 2 460 560,00 грн. (два
мільйони чотириста шістдесят тисяч п’ятсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
за Лотом №1: бензин А-95 – 18,04 грн. з ПДВ за 1 л; бензин А-92 – 17,54 грн. з ПДВ за 1 л;
дизпаливо – 17,54 грн. з ПДВ за 1 л.
9. Інформація про переможця торгів.
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. за Лотом №1 – Товариство з обмеженою
відповідальністю «Торговий Дім «СКФ»
9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків. 38315218
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи)
та номер телефону, телефаксу. вул. Козацька, 120/4, оф. 101, м. Київ, 03680; (044)496-8969
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. –
Директор КП «Київблагоустрій»,
голова комітету з конкурсних торгів

Кліпа І. А.

