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ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02143962
1.3. Місцезнаходження: вул.Свердлова, 28, м.Олександрія, Кіровоградська обл., 28000
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 (М’ясо свійської птиці, заморожене: тушки курей(10.12.20-13.00), філе урей(10.12.20-53.00)) - тушки курей(10.12.20-13.00) - 3000 кг., філе курей(10.12.20-53.00) - 1000 кг.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: За адресами навчальних закладів м.Олександрії, Кіровоградської обл.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Протягом 2015р.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): oleksandria-osvita.edukit.kr.ua.
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №182345, “ВДЗ” №318(19.08.2015) від 19.08.2015р.
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: №197344, “ВДЗ” №337(16.09.2015) від 16.09.2015р.
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:ФО-підприємець Нетеса Л.І. - 11.09.2015р.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю:ФО-підприємець Нетеса Л.І. - 22.09.2015р.
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
ФО-підприємець Нетеса Л.І. - 144010  грн.  (без ПДВ)
8. Інформація про переможця торгів:
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ФО-підприємець Нетеса Л.І.
8.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2568821905
8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу: смт.Новоархангельськ,вул. Слави, буд. 51, кв. 3. Кіровоградська обл., 0500408525
9. Інформація про рамкову угоду
9.1. Дата та номер рамкової угоди:
9.2. Учасники рамкової угоди:
9.3. Строк, на який укладено рамкову угоду:
10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету з конкурсних торгів Л.О.Нестерова_________________________
(підпис, М. П.)

