ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Інформація про предмет закупівлі:
1.1. Найменування предмета закупівлі: чорний металопрокат
2. Результат проведення процедури закупівлі:
2.1. Дата акцепту конкурсної пропозиції, що визнана найбільш економічно вигідною.
25.03.2014р.
2.2. Дата укладення договору про закупівлю: 26.03.2014 року.
2.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: торги відмінені частково на лоти № 8,
11
2.3.1. Дата прийняття рішення: 25.03.2014р.
2.3.2. Причина: Лот № 8-подано менше двох пропозицій конкурсних торгів
Лот № 11-подано менше двох пропозицій конкурсних торгів
3. Сума, визначена в договорі про закупівлю.
Лот 1 756 690, 30 грн. з ПДВ (сімсот п'ятдесят шість тисяч шістсот дев'яносто гривень 00
копійок).
Лот 2 996 000, 00 грн. з ПДВ (дев'ятсот дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок)
Лот 3 179 772, 00 грн. з ПДВ (сто сімдесят дев'ять тисяч сімсот сімдесят дві гривні 00 копійок)
Лот 4 724 120, 80 грн. з ПДВ (сімсот двадцять чотири тисячі сто двадцять гривень 80 копійок)
Лот 5 1 470 240, 00 грн. з ПДВ (один мільйон чотириста сімдесят тисяч двісті сорок гривень 00
копійок)
Лот 6 165 571, 20 грн. з ПДВ (сто шістдесят п'ять тисячі п'ятсот сімдесят одна гривня 20
копійок)
Лот 7 558 399,60 грн. з ПДВ (п'ятсот п'ятдесят вісім тисячі триста дев'яносто дев'ять гривень 20
копійок)
Лот 9 261 246,00 грн. з ПДВ (двісті шістдесят одна тисяча двісті сорок шість гривень 00
копійок)
Лот 10 105 468, 00 грн. з ПДВ (сто п'ять тисячі чотириста шістдесят вісім гривень 00 копійок)
Лот 12 136 231, 20 грн. з ПДВ (сто тридцять шість тисячі двісті тридцять одна гривня 20
копійок)
Лот 13 633 648, 60 грн. з ПДВ (шістсот тридцять три тисячі шістсот сорок вісім гривень 60
копійок)
4. Інформація про переможця торгів: по Лотах № 1, 3, 12, 13
4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Спільне українсько-польське підприємство у
формі товариства з обмеженою відповідальністю “Інтерконтракт”.
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. ЄДРПОУ:
22406336
3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи). 79035,
м. Львів, вул. Півколо, 14
4.4. Номер телефону, телефаксу: (032) 240-44-95
4. Інформація про переможця торгів: по Лотах № 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10
4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне виробничо-комерційне
підприємство “Укрметалцентр”.
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. ЄДРПОУ:
31442184
3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи). 79037,
м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 273/52
4.4. Номер телефону, телефаксу: (032) 247-48-41

