ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
07.09.2015 року
1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний університет цивільного захисту України.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 08571363.
1.3. Місцезнаходження: вул. Чернишевська, 94, Харківська область, м. Харків,
Київський район, 61023.
2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет.
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: Труби, трубки, шланги та фітинги до них
пластмасові (22.21.2).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 11 лотів
Лот №1. Труба PP-R PN20 20*3.4 – 61 м (шістдесят один метр);
Лот №2. Труба PP-R PN20 25*4.2 – 500 м (п’ятсот метрів);
Лот №3. Труба PP-R PN20 40*6.7 – 134 м (сто тридцять чотири метра);
Лот №4. Труба PP-R PN20 d63*10.5 – 8 м (вісім метрів);
Лот №5. Кріплення РР-R d25 – 438 шт.;
Лот №6. Муфта PP-R ВР d20*1/2' – 42 шт.;
Лот №7. Муфта PP-R ВР d25*3/4' – 261 шт.;
Лот №8. Муфта PP-R НР d20*1/2' – 48 шт.;
Лот №9. Муфта PP-R ВР d40*11/4' – 10 шт.;
Лот №10. Муфта PP-R ВР d63*2' – 6 шт.;
Лот №11. Трійник PP-R НР d 20*1/2' – 6 шт.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
вул. Чернишевська, 94, Харківська область, м. Харків, Київський район, 61023;
вул. Баварська, 7, Харківська область, м. Харків, Жовтневий район, 61039.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вересень-грудень 2015
року.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація
замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): nyzy.edu.ua.
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 30.07.2015
року, №171405, ВДЗ №304 (30.07.2015)
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та
номер повідомлення про акцепт пропозиції 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: Торги визнані такими, що не
відбулися.
Дата прийняття рішення: 07.09.2015 року.

Підстава: згідно ч.1 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
(до оцінки допущено пропозиції менш двох учасників).
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: «-«.
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): «-«.
9. Інформація про переможця торгів: «-«.
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. Строк, на який укладено рамкову угоду: «-«.
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