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ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: КЗК “Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека”
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02216158
1.3. Місцезнаходження: вул.Ю.Савченка, 10, м.Дніпропетровськ, 49006
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Департамент культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської облдержадміністрації, 02227357
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 58.14.1 - журнали та періодичні видання друковані (Журнали та періодичні видання друковані) - 493 найменування
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень - грудень 2015 року - 37 найменувань; січень- червень 2015 року – 456 найменувань
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю:  www.libr.dp.ua
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №174302, “ВДЗ” №102(08.10.2014) від 08.10.2014р.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях: 
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною:
6.2. Дата укладення договору про закупівлю:
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
торги відмінено через відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг/ 11.11.2014р.
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
8. Ціна за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.
9. Інформація про переможця торгів:
10. Інформація про рамкову угоду
10.1. Дата та номер рамкової угоди:
10.2. Учасники рамкової угоди:
10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду:
11. Iнформація для оператору прийому: 
12. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету з конкурсних торгів	                              Н.М. Тітова  

