13101WX504412
№ 79 (822)
07.10.2013
179527
Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління освіти Олександрійської міськради Кіровоградської області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02143962
1.3. Місцезнаходження: вул.Свердлова, 28, м.Олександрія, Кіровоградська обл., 28000
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.61.3 - крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур (крупи, крупка, гранули та інші продукти з зернових культур (пшенична, ячна, вівсяна, рис, перлова, манна, пшоно, гречана)) - 5610 кг (пшенична - 210 кг, ячна - 500 кг, вівсяна - 800 кг, рис - 1000 кг, перлова - 100 кг, манна - 500 кг, пшоно - 500 кг, гречана - 2000 кг)
2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг: 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресами навчальних закладів м.Олександрії Кіровоградської обл.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: листопад - грудень 2013р.
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №168988, “ВДЗ” №73 (816) від 16.09.2013р.
5. Учасник-переможець:
ФО-підприємець Лукашевська Ю.А., ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3272204305, регіон: м.Олександрія, Кіровоградська обл., адреса: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Тельмана 3, кв. 54, тел.: 0992417155.
6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиціїї, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника):
44996 (сорок чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто шість) грн. 50 коп.(без ПДВ)
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):
02.10.2013р.
8. Кінцевий срок укладання договору про закупівлю:
14.10.2013р.
9. Додаткова інформація: 
10. Iнформація для оператору прийому: 
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:





Голова комітету з конкурсних торгів Л.М.Димкова
_________________________
(підпис, М. П.)


