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оголо1пвн}#1
про результати проведення проце дури закуп|вл1

1. 3атлцовник:

1' 1' {{айьтенуванн'{: /{лоботинсьтсрлл] профес!Ёлнтдй ;л|цег1 зал1зничного тра1{сг|0рту
1.2. (од за €[Р[{Ф}: 02548133
1'3' \{|сцезнаход}1(ення: вул.|}!евчен!{а' 130, м."|[поботтппт, [арлс|всьлс а обл.,624зз
2' {:т<ерело ф|гтансування зат<уп1вл|: в''лас:л| лсогптп:1 |(о1п.г!| ьл|сцевлтх бпод;лсет1в
3 . [11эощедур а з атсутт|в.:т| : Б !дцлсрп:т| тор гпп
4. 1глфорштац|ял про предмет зат<уп|вл|:
4' 1' |{ат]лценува1{ня предмета затсуп1вл|: тсод 05.10.1 - вуг!лля к:}м''|не (Буг|лля ;(ам,яне
05.10.1 (вуг!л.глял |с1|пл,'|*те п{ар|(!.| г 0-100) _ 150 то:т
4.2. |{|льк|сть товар|в або обсяг ви1(онання роб|т чи наданн'{ послуг:
4'3' й|сце поставки товар|в, ви1(онання роб1т чи надан1-т'{ послу1-: 1(оте'|ь!|,{ з1! :.|дресо1о
замов}'!|'![с:т: вул.}][ев(|е1{ка' 130, ттл..|1тоботг::т, !,:трлс|всьлс:ь об;л.' 621зз
'{{':}' €тротс п0ст,1в'1{и 'гов:]р|в, ви|(о}1ан1{я роб|т ," ,''д'''"'{ поолуг: прот'|г0п{ 2015 рол<у5 . {гтф ормув.1н}1я пр о процелуру зат<у:т1вл! :

5 ' 1 ' ;\дреса веб-сайту, на я1(ому замовником додатково розпт|щува.]1ась |нформац|я замовника
пр-о затсуп|влго (у раз| тако-п-о ро9шт|щенн я): \р\п!.р|ц.ог8.ша
5'2' [атаоприл}однення та *'о*'?р оголо1пення про проведен1{я процедури з;:куп|вл|,
розшт|щеного на веб-портал! }повттова)|(еного органу з п'1т.11{ь закуп|вель: .|\ч140569, ,,БА3"
лъ263(02.06.2015) в1д02.06.2015р. ч \-\ '9|'у') р|\)

5'3' {ага о11ри''{од(11е|{н'{ 1--1.} веб-;;ортал| }повгтова)ке}1ого орга1{у з питань зат<уп|вель та номерпов|дом:тення г1ро а1(цепт пропозиц|| тсонкурсних торг|в: х,твэвтц,,,вдз,;;;';2?;.й?,й
в|д 71.07.2015р.
5 '4' [ата опри'1}однення та номер оголо1пення з в|домостяш1и про раш1т(ову угоду, за 

'{1(отоукладено догов1р про зат<уп|влто, розм|щеного на веб-портал| }повн',^й.,.э.' органу зпитань зат<уп|вель:
6. Р с з у'ц :,т'ат 11р ов еде|{1] 

'{ 
г1 1]о1 1ед),;эт; з ак1:д | 3-ц | 

.

6.1. ]-{а га ||1{цеп.гу :тропозг:ц1; т<онтс1рс;тих торг|в:
Ф!здлч:ла особа _:л!длтр:лсплець 11:п;ль.лик Флел:а 0лексаллд1э!влта - 09.07.2015р.6.2' !а'га ук]1адення договору про закуп|влто:
0)!з;лчна особа _ п!длтрисплець |{:т.гль.лил< 0летта Флексаллдр|вгла - 06.08.2015р.
7. (ума, визначена в договор1 про затсуп|влто:
(Р|з:т':пта особа - :т1дцлтрисптець |{:т.гль.я{{л{ Ф.гделл:} 0лелсс:пл:др|ви:п - 2з718$ грлл. (з пдв)
[}. [ттфорш::тц!я ;;1эо 11е!€т\1Ф)|с{я торг|в:
8'1' 1]айьценувс:ттн-::/г;р1звище, 1},1'я, по батьков]: Ф1злдчна особ:т -:л|дпртле,мець |{аль.лик
0.глсгп:т Ф;лелссаллд1э|влла 

_^_-__л'^^91!^!ч' 
^^4од0-|{!\

8'2' {{од за €{Р[{Ф}/реестрац|йнийноА,1ер обл|ково| картк;{ п'1атника подат;с|в: 314080б8438.3. й|сцезнаход)1{енн я (для}оридично| особи) або м|сй про)|иванн я (длятф{зинно| особи) таномер телефону, телефат<оу: вул.€умсьт<а, буд..4412, кв.4,м.{арк|в, б1002, оэ0-вт:-вз :0;^-' 
'-

^т'/. |т](|)оРп1;||\]'! про рп}1!(ов). } году
9. 1 . /_{а'га'1'а ] 1о1\4е1] рсгптт;ово| уго]{{]{ :

9 .2. !'+аслчи](и раш1](ово| угоди:
9.3' [тротс, }та -який )/1шадено ра\{1(ову угоду:
10. 11осада, ттр1звище та |н|ц|али особи, що п!дписус о.голо}шовня:

!,

(п1дпис, м.п.)


