ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування: Управління Державної служби
України з
надзвичайних ситуацій у Житомирській області.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 38624322.
1.3. Місцезнаходження: вул. Героїв Пожежних, 67-б, місто Житомир,
Житомирська область, 10006, Україна.
2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет.
3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.22.1(65200000-5) –
розподіляння газоподібного палива трубопроводами (послуги з розподілу
газу та супутні послуги).
ЛОТ 1 - код 35.22.10-00.00 (65200000-5) – розподіляння газоподібного
палива трубопроводами ( послуги з розподілу газу та супутні послуги);
ЛОТ 2 – код 35.22. 10-00.00 (65200000-5) – розподіляння газоподібного
палива трубопроводами ( послуги з розподілу газу та супутні послуги).
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
ЛОТ 1 – 458 500 м3;
ЛОТ 2 – 1 500 м3.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
ЛОТ 1 – за адресою замовника та підпорядкованих підрозділів замовника
в м. Житомирі та в Житомирській області, крім м. Коростишів.
ЛОТ 2 – за адресою підпорядкованого підрозділу замовника в
м. Коростишів Житомирської області.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
ЛОТ 1 - з дати підписання договору до 31 грудня 2016 року.
ЛОТ 2 - з дати підписання договору до 31 грудня 2016 року.
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено
інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі:
www. zhytomyr. mns.gov.ua
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування
переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель:
оголошення № 044710, ВДЗ № 32(17.02.2016) від 17.02.2016 року.
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель:
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044710/1 від 17.02.2016 р.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
оголошення № 051209 ВДЗ № 36(23.02.2016) від 23.02.2016 року.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури
закупівлі:
ЛОТ 1 - 09.02.2016 року;
ЛОТ 2 – 09.02.2016 року.
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
ЛОТ 1 - Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації
«Житомиргаз»;
ЛОТ 2 - Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації
«Коростишівгаз».
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
податків:
ЛОТ 1 – 03344071;
ЛОТ 2 – 20413052.
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для
фізичної особи), телефон, телефакс:
ЛОТ 1 - вул. Фещенка - Чопівського, 35, м. Житомир, Житомирська
область, 10002, Україна;
тел./факс: (0412)47-06-10/(0412)42-27-42.
ЛОТ 2 - вул. Більшовицька, 55, м. Коростишів, Коростишівський район,
Житомирська область, 12501, Україна,
тел/факс (04130)5-80-33/ (04130)5-49-99, 5-49-98.
7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції:
ЛОТ 1 - 18.02.2016 року.
ЛОТ 2 - 18.02.2016 року.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю:
ЛОТ 1 - 11.03.2016 року.
ЛОТ 2 - 11.03.2016 року.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
ЛОТ 1:
345 140,46 грн.
(цифрами)
триста сорок п’ять тисяч сто сорок гривень 46 коп., з урахуванням ПДВ.
(словами)
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ЛОТ 2:
554,58 грн.
(цифрами)
п’ятсот п’ятдесят чотири гривні 58 коп., з урахуванням ПДВ
(словами)
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
ЛОТ 1 – 0,75276 грн. за послугу розподілу 1 м3 газу природного з
урахуванням ПДВ.
ЛОТ 2 – 0,36972 грн. за послугу розподілу 1 м3 газу природного з
урахуванням ПДВ.
8. Відміна процедури закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.

Голова комітету з конкурсних торгів,
перший заступник начальника
Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
у Житомирській області
полковник служби цивільного захисту

В.А. Кучин

