ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Києво-Святошинська районна рада Київської області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 04054748
1.3. Місцезнаходження: вул. Янтарна, 12, м. Київ, 03170
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 80.10.1 - послуги, пов’язані з особистою
безпекою (Послуги охорони приміщень)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
адміністративна будівля Києво-Святошинської районної ради Київської області (1
цілодобовий пост), м. Київ, вул. Янтарна, 12, адміністративна будівля КиєвоСвятошинської районної державної адміністрації Київської області (1 цілодобовий
пост), м. Київ, проспект Перемоги, 126
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника
про закупівлю (у разі такого розміщення): www.ksrr.gov.ua
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 205644, “ВДЗ”
№ 143/1/1(04.12.2014) від 04.12.2014р.
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів:
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою
укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель:
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:
6.2. Дата укладення договору про закупівлю:
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: стаття 30 Закону України «Про
здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014р.
6.3.1. Дата прийняття рішення: 24.12.2014р.
6.3.2. Підстава: торги відмінено через відсутність подальшої потреби у закупівлі
товарів, робіт та послуг
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 угод
10.1. Дата та номер рамкової угоди:
10.2. Учасники рамкової угоди:
10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду:

Голова комітету з конкурсних торгів,
голова Києво-Святошинської районної ради
М.П.

_______________

/Л.С. Шевчук/

