
Оголошення про результати проведення торгів
1. Замовник
1.1. Найменування: комунальний заклад "Запорізька обласна універсальна наукова 
бібліотека імені О.М. Горького" Запорізької обласної ради.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02222012.
1.3. Місце знаходження: проспект Леніна, 142, м. Запоріжжя, 69600.
2. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1 Найменування предмета закупівлі:  58.11.1 Книжки друковані 58.11.11-00.00; 58.11.12-
00.00; 58.11.13-00.00; 58.11.14-00.00; 58.11.15-00.00; 58.11.16-00.00; 58.11.19-00.00
4.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт, чи надання послуг: 5939 примірників
4.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: проспект Леніна, 142, 
      м. Запоріжжя, 69600.
4.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: травень-грудень 2015 р.
5. Інформація про процедуру закупівлі
5.1.  Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю ( у
разі наявності): www.zounb.zp.ua.
5.2.  Дата  оприлюднення  та  номер  оголошення  про  проведення  процедури  закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 30.03.2015
№ 100401.
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер
повідомлення  про акцепт ппропозиції конкурсних торгів: -
5.4.   Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою
укладено  договір  про  закупівлю,  розміщеного  на  веб-порталі  Уповноваженого  органу  з
питань закупівель: -
6. Результат проведення процедури закупівлі.
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
дата прийняття рішення: 17.06.2015
підстава:  відхилення  всіх  пропозицій  конкурсних  торгів  (абз.  6  ч.  1  ст.  30  ЗУ “Про
здійснення державних закупівель”)
7. Сума визначена в договорі про закупівлю.
8. Ціна за одиницю товара (у разі закупівлі товару) .
9. Інформація про переможця торгів.
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
9.2.  Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи та
номер телефону, телефаксу).
10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2 Учасники рамкової угоди.
10.3. Сторк, на який укладено рамкову угоду

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                       О. М. Кійко 
                                                                                         

http://www.zounb.zp.ua/
http://www.zounb.zp.ua/
http://www.zounb.zp.ua/
http://www.zounb.zp.ua/
http://www.zounb.zp.ua/
http://www.zounb.zp.ua/

