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.
23.02.2015р.
2.2. Дата укладення договору про закупівлю: 24.02.2015 року.
2.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: торги відмінені частково по Лотах
№№ 4, 11-15, 18.
2.3.1. Дата прийняття рішення: 23.02.2015р.
2.3.2. Причина: не подано жодної пропозиції учасника, відхилені всі учасники.
3. Сума, визначена в договорі про закупівлю.
Лот 1: 425 875,20 грн. з ПДВ (чотириста двадцять п'ять тисяч вісімсот сімдесят п’ять гривень
двадцять копійок).
Лот 2: 767 157,60 грн. з ПДВ (сімсот шістдесят сім тисяч сто п’ятдесят сім гривень шістдесят
копійок).
Лот 3: 1 566 242,40 грн. з ПДВ (один мільйон п’ятсот шістдесят шість тисяч двісті сорок дві
гривні шістдесят копійок).
Лот № 5: 1 870 771,20 грн. з ПДВ (один мільйон вісімсот сімдесят тисяч сімсот сімдесят одна
гривня двадцять копійок).
Лот № 6: 4 251 048,00 грн. з ПДВ (чотири мільйони двісті п’ятдесят одна тисяча сорок вісім
гривень 00 копійок).
Лот 7: 461 775,60 грн. з ПДВ (чотириста шістдесят одна тисяча сімсот сімдесят п’ять гривень
шістдесят копійок).
Лот № 8: 4 397 714,40 грн. з ПДВ (чотири мільйони триста дев’яносто сім тисяч сімсот
чотирнадцять гривень сорок копійок).
Лот 9: 942 360,00 грн. з ПДВ (дев’ятсот сорок дві тисячі триста шістдесят гривень 00
копійок).
Лот № 10: 494 642,40 грн. з ПДВ (чотириста дев’яносто чотири тисячі шістсот сорок дві
гривні сорок копійок).
Лот № 16: 415 728,00 грн. з ПДВ (чотириста п’ятнадцять тисяч сімсот двадцять вісім гривень
00 копійок).
Лот 17: 111 417,60 грн. з ПДВ (сто одинадцять тисяч чотириста сімнадцять гривень шістдесят
копійок).
Лот 19: 182 718,00 грн. з ПДВ (сто вісімдесят дві тисячі сімсот вісімнадцять гривень 00
копійок).
Лот 20: 1 418 426,40 грн. з ПДВ (один мільйон чотириста вісімнадцять тисяч чотириста
двадцять шість гривень сорок копійок).
Разом: 17 305 876,80 грн. з ПДВ (сімнадцять мільйонів триста п’ять тисяч вісімсот
сімдесят шість гривень вісімдесят копійок).
4. Інформація про переможця торгів: на Лот № 1-3, 5-10, 16, 17, 19, 20.
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.

