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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про акцепт пропозиції конкурсних торгів 

 
1. Замовник (генеральний замовник).  
1.1. Найменування. Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький 

коледж дизайну та економіки». 
1.2. Код за ЄДРПОУ. 00301990. 
1.3. Місцезнаходження. Вул. Гребінки, буд.16, м. Чернівці, 58001. 
2. Предмет закупівлі. 
2.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016:2010 - код 06.20.1 Газ природний, 

скраплений або в газоподібному стані (06.20.10-00.00 - газ природний, скраплений 
або в газоподібному стані) (газ природний) (Код  ДК 021:2015 - 09123000-7 
Природний газ). 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 37,397 
тис.куб.м. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Вул. Є. 
Гребінки, 16, вул. 28 Червня, 2, м. Чернівці. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2016 
року. 

3. Процедура закупівлі. 
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №085295, ВДЗ 
№57(24.03.2016) від 24.03.2016 р. 

5. Учасник-переможець (учасники-переможці). 
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Чернівцігаз збут». 
5.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

39584988. 
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної 

особи), телефон, телефакс. Вул. Винниченка, 9-А, м. Чернівці, 58009, тел. 067-678-03-
81, тел/факс (0372) 54-90-76, (0372) 58-72-32. 

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової 
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 

287 545,53 грн. з ПДВ. 
     (цифрами) 
Двісті вісімдесят сім тисяч п’ятсот сорок п’ять гривень 53 копійки з ПДВ. 
       (словами) 
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів 

(цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури 
закупівлі). 22.04.2016р. 

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова 
угода).	Згідно п.2 частини 4 статті 31 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію 
конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня 
акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та 
акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень 
замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з 
дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про 
акцепт пропозиції конкурсних торгів. 

Голова Комітету з конкурсних торгів    М.І. Пекарський 


