ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Зміни до річного плану закупівель
на 2016 рік
Виконавчий комітет Бориславської міської ради, 22400792
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)
1
ДКПП 016-2010,
19.20.2-Паливо
рідинне та газ;
оливи мастильні
(паливно-мастильні
матеріали)
(ДК 021:2015
«Єдиний
закупівельний
словник»
(09100000-0)
Паливо)

2
2210

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

3

4
Переговорна
процедура
закупівлі

-

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5
Березень
2016 року

Примітки

6
Відповідно до п.4 ч.2
ст.39 Закону України «Про
здійснення державних
закупівель» застосовано
переговорну процедуру .

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.03. 2016 № 4 .

Голова комітету з
конкурсних торгів

________________

Б.М.Монастирський

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.
Секретар комітету з
конкурсних торгів

________________

Н.І.Шкумбатюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 22400792
1.3. Місцезнаходження: 82300, Львівська обл., м.Борислав, вул.Шевченка, 42
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35419001026340, 35413007026340
1.5. 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):
Монастирський Богдан Михайлович, заступник міського голови, тел. 03248(52150),
факс 03248(52952).
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 202841,56 грн.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: www.boryslavmvk.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-2010- (19.20.2) – ДК 021:2015
(09100000-0) Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (Бензин А-92, А -95, дизельне
паливо).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: (Бензин А-925010 л, А -95-1950 л, дизельне паливо-2990 л).
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул.Шевченка,42
м.Борислав, Львівська обл., 82300
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до кінця 2016 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні
телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Приватне

підприємство «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ», вул.Новоконстянтинівська, 4а , м.Київ,
04655.

6.Інформація про ціну пропозиції:бензин А-92-20,79 грн., А-95-21,79 грн., дизельне
паливо – 18,79 грн.
7. Умова застосування переговорної процедури: замовником було двічі відмінено
процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників
8. Додаткова інформація: тел. 03248(54264)

Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник міського голови

Б.М.Монастирський

