                                                      					ЗАТВЕРДЖЕНО
                                     				 Наказ Міністерства економіки  та з питань європейської
                                    				 інтеграції України  20.05.2003  N 129   ( z0447-03 )


ЗВІТ
про результати здійснення процедури запиту цінових
пропозицій (котирувань) щодо закупівлі товарів і послуг за
державні кошти

     
     1. Загальна інформація
     1.1. Головний   розпорядник   коштів    (повна    назва    та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  
Міністерство курортів та туризму Автономної Республіки  Крим
     1.2. Джерело фінансування закупівлі   бюджет Автономної Республіки Крим
     1.3. Розмір  бюджетного  призначення  згідно з кошторисом або
очікувана вартість закупівлі     57400,00 грн.

     2. Замовник торгів
     2.1. Найменування  Міністерство курортів та туризму АРК
     2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   00047929
     2.3. Місцезнаходження   Автономна Республіка  Крим , м. Сімферополь, пр. Кірова, 13
     2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище,  ім'я, по батькові, номер телефону, факсу)  
Романенко О.В., 25-53-63

     3. Опис предмета закупівлі
     3.1. Предмет закупівлі    послуги з організації та  проведенню VI  міжнародного конгресу курортологів і фізіотерапевтів 13-15 квітня 2006 р.
     3.2. Кількість (у разі закупівлі товару)

     4. Інформування про процедуру закупівлі
     4.1. Дата відправлення запиту цінових пропозицій (котирувань)   6 березня  2006 р.
     4.2. Дата  відправлення  повідомлення учасникам про результат проведеної процедури   24.03.06
     5. Інформація щодо цінових пропозицій
     5.1. Кінцевий строк приймання цінових пропозицій (дата і час 23.03.06 р. 17.00
     5.2.   Кількість   отриманих   цінових  пропозицій  (протокол розкриття   цінових   пропозицій   (форма  -  2  зв  -  додаток  2 ( z0447-03 ) зберігається у замовника)   3

     6. Ціна  обраної  пропозиції  -  пропозиції,  що   відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ) 57400,00 грн. словами  (П’ятдесят сім тисяч чотириста) грн.
     6.1. Дата акцепту пропозиції  24.03.06 р.
     6.2. Дата укладення договору про закупівлю 30.03.06 р.
     7. Інформація про переможця торгів
     7.1. Найменування  Дитячий санаторно-оздоровчий центр “Дружба” Міжнародний дитячий медичний центр “Євпаторія”
     7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20670754
     7.3. Місцезнаходження, телефон, факс  Автономна Республіка  Крим, м. Євпаторія, вул. Маяковського, 7, тел. 6-16-45, 3-11-34












     8. Торги  відмінені  або  визнані  такими,  що  не  відбулися (заповнюється  лише  в  разі  відміни  торгів  або визнання торгів такими, що не відбулися)
     8.1. Дата прийняття такого рішення
     8.2. Причини

     9. Кількість поданих оскаржень,  позовів  (якщо  було  подано принаймні 1 скаргу чи позов,  - заповнюється форма - 4 зв (додаток  4), яка  разом  з  копією  відповіді  на  скаргу  зберігається  у замовника)

     10. Інша інформація

     11. Склад тендерного комітету
(зазначити прізвища,  імена,  по   батькові   та   посади   членів тендерного комітету)
Слесарева М.П. - Перший заступник  міністра, голова тендерного комітету
Сарбей Д.Ф. - заступник  міністра, заступник голови тендерного комітету
Захаров В.Р. - заступник  міністра, заступник голови тендерного комітету
Романенко Е.В. - головний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу, секретар тендерного комітету
Амонтьева Н.А. - начальник інформаційно-аналітичного відділу, член тендерного комітету
Гальперина А.М. - начальник управління курортів, член тендерного комітету
Котляр И.А. - начальник управління туризму, член тендерного комітету
Ефимова О.В. - головний спеціаліст -юрисконсульт, член тендерного комітету


     12. Голова тендерного комітету
 Посада, прізвище, ім'я, по батькові _____________________________  М.П. Слесарева
                                           підпис,  М.П.

(  Звіт  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 383 ( z1401-03 ) від 22.10.2004 )

 

