ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 2  від 02.03.2016р.
1. Замовник. 
1.1. Найменування. 
Головне управління статистики у Чернівецькій області
1.2. Код за ЄДРПОУ.
02363066 
1.3. Місцезнаходження. 
58018 м. Чернівці, вул. Головна, 249А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я,   
 по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського   
  телефонного зв’язку, електронна адреса). 

Сарчинська Тетяна Георгіївна, в.о. начальника Головного управління статистики у  
Чернівецькій області телефон (0372) 58-19-77 факс (0372) 58-19-33  
2. Предмет закупівлі. 
2.1. Найменування. 
ДК 016:2010-35.23.1 торгівля газом, подаваним трубопроводами (газ природний);
ДК 021:2015-09123000-7 – природний газ.
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
42,64 тис.м.куб.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 
м. Чернівці, вул. Головна,249А;
смт. Кельменці, вул. Довженка,9;
м. Сокиряни, вул. Центральна,41А;
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
січень-грудень 2016р.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. 
 3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
www.cv.ukrstat.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
09.02.2016р.   № 034709
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
09.02.2016р.  № 034709
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 
15.02.2016р. № 041074
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 
02.03.2016р.  № 063839
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 
02.02.2016р. № 10.1-19/61
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 
09.02.2016р;  Головне управління статистики у Чернівецькій області;  11,00 годин
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 
        327 859 грн. 00коп.
        (Триста двадцять сім тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять гривень  00коп.)
     
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 
Товариство з обмеженою відповідальністю  «Чернівцігаз Збут»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
39584988
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.
58009 м. Чернівці, вул. Винниченка, 9А
Телефон (0372)   54-91-91
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 
01.03.2016р.   на суму 327 859 грн. 00коп.   (з ПДВ)
         (Триста двадцять сім тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять гривень  00коп.)

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель".
11. Інша інформація. 

12. Склад комітету з конкурсних торгів:

Роля К.С. – начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер- заступник голови комітету з конкурсних торгів.
Білоус К.Б. – головний спеціаліст – економіст відділу фінансово-економічної та договірної роботи  управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності- -секретар комітету з конкурсних торгів.
Долгорук Ю.М. – завідувач сектору кадрово- документального забезпечення та контролю виконання.
Пенько І.В. – головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.
 
В.о. начальника
Головного управління                                                                    Т.Г.Сарчинська

