ІНФОРМАЦІЯ
про результати процедури запиту цінових пропозицій

1. Замовник.
1.1. Найменування. Харківський національний педагогічний університет імені
Г.С. Сковороди
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02125585
1.3. Місцезнаходження. Вул. Алчевських, буд. 29, Харківська обл., м. Харків,
Київський р-н, 61002
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету України
3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (09130000-9 Нафта і дистиляти) (бензин А-95, бензин А-92, дизельне
паливо)
3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг. Бензин А-95 - 4100л, бензин А-92
- 8070л, дизельне паливо - 1800л
3.3. Місце поставки товарів або надання послуг. Закупівля

бензину

А-95,

бензину А-92, дизельного палива для автотранспорту замовника здійснюється
безпосередньо

на

АЗС

учасника

(постачальника)

за

талонами

учасника

(постачальника)
3.4. Строк поставки товарів або надання послуг. Квітень-грудень 2016 року
4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація
про процедуру запиту цінових пропозицій. hnpu.edu.ua
4.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 30.03.2016р. № 089871
4.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції,
розміщеного

на

веб-порталі

Уповноваженого

органу

з

питань

закупівель. 14.04.2016 р. №101469
5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій.
5.1. Дата акцепту цінової пропозиції. 13.04.2016 р.
5.2. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). Ціна за 1л. бензину А-95 –
18,66 грн. з ПДВ, бензину А-92 – 18,00 грн. з ПДВ, дизельне паливо – 15,48 грн. з ПДВ.

5.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 249 630,00 грн. з ПДВ
5.4. Дата укладення договору про закупівлю. 20.04.2016 р.
6. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не
відбулася.
6.1. Дата прийняття рішення. 6.2. Підстава. 7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Приватна фірма «НІКОЛЬ»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
23003596

7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної
особи) та номер телефону, телефаксу. Вул. Клочківська, буд. 174-а, Харківська обл., м.
Харків, Шевченківський район, 61145; тел. (057) 752-08-59

Головний інженер

Алієв М.А.

