Інформація про укладені договори
( кошти місцевого бюджету ) за 2016 рік
№
з/п

Предмет договору

Виконавець договору

Вартість
договору

Проведена процедура
закупівлі /обґрунтування
її відсутності з
посиланням на Закон

Обсяг платежів за
договором у звітному
періоді

Строк дії
договору

1.

Автомобілі спеціальної
призначеності код ДК0162010: 29.10.5 (код ДК
021:2015 34144000-8
Мототранспортні засоби
спеціального призначення
( муловсмоктувальний
автомобіль)

Приватне акціонерне
товариство
« Спецбудмаш»
(Код згідно з ЄДРПОУ
01354485, 07400 , Київська
область , м.Бровари ,
вул.Щолківська , 4)

2178000,00 грн
( два мільйони
сто сімдесят
вісім тисяч
гривень) з ПДВ

Переговорна процедура
закупівлі

2178000,00 грн
( два мільйони сто
сімдесят вісім тисяч
гривень) з ПДВ

До31.12.2016р.

Енергія електрична

Публічне акціонерне
товариство
“Хмельницькобленерго”
( Код згідно з
ЄДРПОУ22764703 , 29016 ,
м.Хмельницький,
вул.Храновського, 11А )

1000000,00
грн (один
мільйон
гривень) з
ПДВ

Переговорна процедура

1000000,00 грн
(один мільйон гривень) з
ПДВ

До31.12.2016р.

2.

код ДК 016:2010- 35.11.1
Енергія електрична (код ДК
021:2015 -09310000-5
електрична енергія)

Підстава : п.4 ч.2 ст. 35
Закону України "Про
публічні закупівлі", а саме :
замовником було двічі
відмінено тендер через
відсутність достатньої
кількості учасників ;

Підстава : п.2 ч.2 ст. 35
Закону України "Про
публічні закупівлі", а саме :
відсутності конкуренції (у
тому числі з технічних
причин) на відповідному
ринку, внаслідок чого
договір про закупівлю може
бути укладено лише з одним
постачальником, за
відсутності при цьому
альтернативи;

Інформація про укладені договори
( кошти підприємства ) за 2016 рік
№
з/п

Предмет договору

Виконавець договору

Вартість договору

Проведена
процедура
закупівлі
/обґрунтування
її відсутності з
посиланням на
Закон

Обсяг платежів за
договором у звітному
періоді

Строк дії
договору

1.

Паливо рідинне та газ; оливи

Товариство з

3 290 000,00 грн

Відкриті торги

1699905,50грн

До

мастильні
код ДК016-2010: 19.20.2
(код ДК 021:2015 09100000-0
– паливо) ( бензин А-92 ,
бензин А-95 , дизельне
паливо )
2.

Солі металів галоїдні; гіпохлорити,
хлорати й перхлорати

3.

код ДК 016-2010 –20.13.3.
( код ДК 021:2015 243120004 Галогенати металів;
гіпохлорити,хлорати та
перхлорати (Гіпохлорит
натрію марки А ))
Газ кам'яновугільний, водяний,
генераторний і подібні види газів,
крім нафтових газів
код ДК 016:2010 : 35.21.1 ( код ДК
021:2015 24321000-0 Вуглеводні (
газ природний паливний
компримований для заправки
автотранспорта))

обмеженою
відповідальністю
«НАФТОТРЕЙД
РЕСУРС» ( Код згідно з
ЄДРПОУ33680859
43010 , м.Луцьк ,вул..
Кременецька , 38
Товариство з
обмеженою
відповідальністю «НПП
Лаваль»
( Код згідно з
ЄДРПОУ36839655,
49010 ,м.Дніпро , вул.
Горяна,17)

(три мільйони двісті
дев»яносто тисяч
гривень ) з ПДВ

31.05.2017р.

1468000,00 грн
( один мільйон
чотириста шістдесят
вісім тисяч гривень
00 копійок ) з ПДВ

Відкриті торги

314571,16 грн

До
30.09.2017р.

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКОТРАНСГАЗ»
( Код згідно з ЄДРПОУ
32929823 , 58032, м.
Чернівці, вул.
Південно-Кільцева,37)

1859000,00 грн
( один мільйон
вісімсот п»ятдесят
дев»ять тисяч
гривень) з ПДВ

Відкриті торги

( поставка товару за
цим Договором з
01.01.2017р.)

До
31.12.2017р.

