
ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів

01.06.2011

1. Замовник:
1.1. Найменування: комунальний заклад "Запорізька обласна універсальна наукова 

бібліотека імені О.М.Горького" Запорізької обласної ради.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02222012.
1.3. Місцезнаходження: Україна, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 142, 69095.
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ): управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації; 
02228109.

2. Джерело фінансування: обласний бюджет.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 22.13.1. – видання періодичні.
4.2. Кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання 

послуг: 1727 найменувань.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася 

інформація про закупівлю: www  .  tender  .  vt  .  gov  .  ua  .
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація 

замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): www.zounb.zp.ua.
5.3. Дата оприлюднення  та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель: 04.04.2011, № оголошення 020475 (ППД); ІБ "Вісник державних закупівель" № 
40 (486).

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом):  -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних 
торгів опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель: 16.05.2011 №  повідомлення 066835; ІБ "Вісник державних закупівель" № 58 
(504).

6.  Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно 

вигідною: 12.05.2011.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 31.05.2011.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
6.3.1. Дата прийняття рішення:  -
6.3.2. Причина:  -
7. Ціна договору про закупівлю: 434276 грн. 83 коп. (чотириста тридцять чотири 

тисячі двісті сімдесят шість грн. 83 коп.).
8. Інформація про переможця торгів:
8.1. Найменування / прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Фірма "Періодика".
8.2. Ідентифікаційний код / ідентифікаційний номер: 23700220.
8.3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11 оф. 2, 01042
8.4. Номер телефону, телефаксу: (044 278-00-24).

Голова комітету з конкурсних торгів Н.А.Купреєва ІБ 
"Вісник державних закупівель" № 67(513) від 06.06.2011,
 № оголошення 085610, вх. № 11106WK44457
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