ІНФОРМАЦІЯ
про результати процедури запиту цінових пропозицій
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. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код ДК 016-2010: 80.10.1 (80.10.12-00.00) –
послуги, пов’язані з особистою безпекою (послуги охорони об’єктів)
3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг: 2 (два) цілодобових поста
3.3. Місце поставки товарів або надання послуг:
- м. Київ, вул. Янтарна, 12 (адміністративна будівля Києво-Святошинської
районної ради Київської області)
- м. Київ, проспект Перемоги, 126 (адміністративна будівля
КиєвоСвятошинської районної державної адміністрації Київської області)
3.4. Строк поставки товарів або надання послуг: з 01 червня по 31 грудня 2015 року
4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій:
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про
процедуру запиту цінових пропозицій: www.ksrr.gov.ua
4.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 14.05.2015 року, оголошення
№ 133410, «ВДЗ» № 251/1/1 (14.05.2015)
4.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 26.05.2015
року, оголошення № 140076, «ВДЗ» № 259/1/1 (26.05.2015)
5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій:
5.1. Дата акцепту цінової пропозиції: 26 травня 2015 року
5.2. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).--------5.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
125 318,40 грн. (без ПДВ)
Сто двадцять п’ять тисяч триста вісімнадцять гривень 40 копійок (без ПДВ).
5.4. Дата укладення договору про закупівлю: 08 червня 2015 року
6. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не
відбулася: ------6.1. Дата прийняття рішення: -------6.2. Підстава: ---------7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій:
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Дочірнє підприємство «Агентство
Професійної Безпеки «Сокіл»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
31507838
7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної
особи) та номер телефону, телефаксу: 03049, м. Київ, вул. Тополева, 6, оф. 33,
тел./факс (044) 243-64-96

Голова Києво-Святошинської районної ради,
голова комітету з конкурсних торгів,
_______________ Л.С. Шевчук
М.П.

