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Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: КУ “Обласний медичний консультативно-діагностичний центр” Житомирської облради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 13563963
1.3. Місцезнаходження: вул.Пушкінська, 1, м.Житомир, 10014
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 21.20.2 - препарати фармацевтичні, інші 
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг: 2 лоти:
лот 1 - препарати фармацевтичні, інші - 28 найменувань; 
лот 2 - препарати фармацевтичні, інші - 5 наймунувань
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул.Пушкінська, 1, м.Житомир, 10014; 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Вересень-грудень 2015р. ; 3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №149829, “ВДЗ” №275(18.06.2015) від 18.06.2015р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
лот 1 - ТОВ «Діалог Діагностікс», ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34839344, місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): Поштова адреса: Україна, 04655, м. Київ, вул. Лебединська, 10, Юридична адреса: 04205, м.Київ, проспект Оболонський, буд.32 , тел.: (044) 390-37-76, тел./факс.: (044) 390-37-76.
лот 2 - Фізична особа – підприємець Ічкаленко Руслан Валерійович, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2788308790, місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): Україна,04210, м.Київ, вул.. Героїв Дніпра, буд. 64, кВ. 36,, тел.: 0672320417.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
лот 1 -763519,82грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
763519 (сімсот шістдесят три тисячі п’ятсот дев’ятнадцять) грн. 82 коп.(з ПДВ) .
(словами)
лот 2 -21899грн.(без ПДВ) ;
(цифрами)
21899 (двадцять одна тисяча вісімсот дев’яносто дев’ять) грн.(без ПДВ) .
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
лот 1 - 30.07.2015р.;
лот 2 - 30.07.2015р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
лот 1 - З 17.08.2015 по 28.08.2015;
лот 2 - з 17.08.2015 по 28.08.2015
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів Данько С.М
_________________________
(підпис, М. П.)

