
ОГОЛОШЕННЯ 

про результат проведення торгів 

 

 1. Інформація про предмет закупівлі:  

1.1. Найменування предмета закупівлі: електрообладнання електровозне (реле, 

розетки, запобіжники, тощо). 

 2. Результат проведення процедури закупівлі:  

2.1. Дата акцепту конкурсної пропозиції, що визнана найбільш економічно вигідною. 

25.05.2015р. 

2.2. Дата укладення договору про закупівлю: 26.05.2015 року. 

2.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:---. 

2.3.1. Дата прийняття рішення:--- 

2.3.2. Причина:--- 

 3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 

Лот № 1 - 975 499,20 грн. з ПДВ (Дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч чотириста дев'яносто  

дев'ять гривень 20 копійок). 

Лот № 2 - 2 452 296,00 грн. з ПДВ (Два мільйони чотириста п'ятдесят дві тисячі двісті  

дев'яносто шість гривень 00 копійок). 

Лот № 4 - 741 600,00 грн. з ПДВ (Сімсот сорок одна тисяча шістсот гривень 00 копійок). 

Лот № 5 - 1 052 472,00 грн. з ПДВ (Один мільйон п'ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят 

дві  гривні 00 копійок). 

Лот № 6 - 569 776,80 грн. з ПДВ (П'ятсот шістдесят дев'ять тисяч сімсот сімдесят шість  

гривень 80 копійок). 

Лот № 7 - 471 187,20 грн. з ПДВ (Чотириста сімдесят одна тисяча сто вісімдесят сім   

гривень 20 копійок). 

Лот № 8 - 220 648,32 грн. з ПДВ (Двісті двадцять тисяч шістсот сорок вісім гривень 32 

копійки). 

Разом: 6 483 479,52 грн з ПДВ (Шість мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі 

чотириста сімдесят дев'ять гривень 52 копійки). 

Лот № 3 - 493 920,00 грн. з ПДВ (Чотириста дев'яносто три тисячі дев'ятсот двадцять  

гривень 00 копійок). 

 4. Інформація про переможця торгів по Лотах № 1, 2, 4-8: 

 4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою 

відповідальністю “ТД Струм”. 

4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

ЄДРПОУ: 39454527. 

3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи). 

01042, м. Київ, вул. Саперне Поле, 9, оф. 8. 

4.3. Номер телефону, телефаксу: (050) 778-93-85 

 

4. Інформація про переможця торгів по Лоту № 3: 

 4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Іст Лоуд Груп”. 

4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

ЄДРПОУ: 37017486. 

3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи). 

12140, м. Київ, вул. Мишуги, 2, оф. 416. 

4.3. Номер телефону, телефаксу: (044) 573-74-50 

 

 

Голова Комітету з конкурсних торгів                                                     Олійник В. І. 


