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Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі
Номер бюлетеня:
Номер оголошення у бюлетені:

199(24.02.2015) від 24.02.2015
063052

Процедура закупівлі:

ДВНЗ "Артемівський коледж транспортної
інфраструктури" Донец ької області,
01116199, вул.Артема,8, м.Артемівськ,
Донец ька обл., 84500
Переговорна проц едура закупівлі

Дж ерело фінансування:

кошти держ авного бюдж ету України

Інформація про предмет закупівлі
Галузь:
ТРП:

Товари, роботи, послуги
Послуга

Замовник торгів:

Код предмету закупівлі:
Предмет з класифікатору

Предмет:
Кількість лотів:
Лоти оголошення:
Місц е поставки:

https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseResultSearch/announce_detail?id=EDZrVmLq6J

35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води
код 35.30.1  пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води  : лот 1 
ц ентралізоване постачання теплової енергії
 1210 Гкал
3
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Термін поставки:
Інформація по лотах:
№

Графік прийому до ВДЗ
Графік прийому до APP

1

Опис лота

Кількість

ц ентралізоване постачання теплової
енергії

Місце

Термін поставки

1210 Гкал м. Аретемівськ, Донец ька
обл.

Інформування про процедуру закупівлі
Адреса вебпорталу Уповноваж еного органу:
Адреса вебсайту, на якому було розміщ ено інформац ію:
Номер оголошення, номер і дата бюлетеня:
Номер оголошення, номер і дата між народного видання:
Номер повідомлення про акц епт, номер і дата бюлетеня:

протягом 2015
року

www.tender.me.gov.ua

№031460, "ВДЗ" №181(31.01.2015) від
31.01.2015р.
(відсутнє )
№037483, "ВДЗ" №185(05.02.2015) від
05.02.2015р.

Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування
переговорної проц едури закупівлі:

31.01.2015 №031460/1

Дата відправлення запрошення до участі:

12.12.2014.

Результат процедури закупівлі:
Інформація про переможців переговорної процедури закупівлі
Повна назва

Код
ЄДРПОУ

Товариство з обмеж еною
відповідальнісью "АртемівськЕнергія"

Місцезнаходження (для юридичної особи) або
місце проживання (для фізичної особи)

34776960 вул. Зелена, буд. 41, м. Артемівськ, Донец ька обл.,
84500

Завершені з визначенням переможця
Дата акц епту:
Лоти
1

Дата
акцепту

Переможець

Вартість
договору

Дата
договору

Додаткова
інформація

02.02.2015 Товариство з обмеж еною відповідальнісью 1 300 000 грн. 18.02.2015
"АртемівськЕнергія"
(з ПДВ)

Додаткова інформац ія:

https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseResultSearch/announce_detail?id=EDZrVmLq6J
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« Назад

Контакти: Держ авне підприє мство "Зовнішторгвидав України", 01601, м. Київ, вул. Воровського 22, тел. (044) 2814277, VDZ@tender.me.gov.ua
Розроблено ТОВ "Інститут системних технологій"

https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseResultSearch/announce_detail?id=EDZrVmLq6J
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