
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

ІНФОРМАЦІЯ  
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник. 
1.1. Найменування: Чернігівська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини. 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 14248152 
1.3. Місцезнаходження: вул. 1 Травня, 180, ІУ поверх, кім. 2, м. Чернігів 14034. 
2. Джерело фінансування закупівлі: Обласний бюджет 
3. Інформація про предмет закупівлі. 
3.1. Найменування предмета закупівлі: газ природний, скраплений або в газоподібному стані 

(газ природний) згідно ДК 016:2010: 06.20.1 (06.20.10-00.00 газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані) 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: планова кількість 18 926 
м3 (вісімнадцять тисяч дев’ятсот сорок куб. м природного газу). 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: липень-грудень 2015 рік 
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі. 
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про 

застосування переговорної процедури закупівлі: http://apk.cg.gov.ua/ 
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 28.07.2015 р., 
«ВДЗ» №302 (28.07.2015.), №170573. 

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:28.07.2015, №170573, 
«ВДЗ» 302 (28.07.2015). 

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель: 31.07.2015 №.172755, «ВДЗ» №305 (31.07.2015) 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі17.07.2015 р. 
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі. 
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ». 
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: Код за ЄДРПОУ 

39576385. 
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 

телефон, телефакс: вул. Любецька, 68, м. Чернігів, 14021; тел/ факс (0462) 644090 
7. Результат проведення процедури закупівлі. 
7.1. Дата акцепту пропозиції: 28.07.2015 
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 11.08.2015 
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 

 169968,35 грн. 
 Сто шістдесят девять тисяч девятсот шістдесят вісім грн. 35 коп.  

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 7920,00 ціна за 1000.00 куб. м природного 
газу без врахування збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, 
тарифів на його транспортування, розподіл і постачання. Разом з врахуванням зборів ціна за 1000.00 
куб.м. газу становить 8980.68 грн. 

8. Відміна процедури закупівлі:  
8.1. Дата прийняття рішення:  
8.2. Підстава 
Заступник директора, 
завідувач відділу імунологічних досліджень, 
голова комітету з конкурсних торгів    ____________  І.О.Данько 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran20

