Інформаційний бюлетень
«Вісник державних закупівель»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
або цінової пропозиції, або пропозиції
за результатами застосування процедури
закупівлі в одного учасника
1.Замовник:
1.1. Найменування: Києво-Святошинська районна рада Київської області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04054748
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Янтарна, 12, 03170
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води (послуги постачання теплової енергії) Код ДК 016:2010 – 35.30.1
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1 – 150,0 Гкал
Лот 2 – 237,5 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1 – адмінбудинок за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 126
Лот 2 – адмінбудинки за адресою м. Київ, вул. Янтарна, 12 та Янтарна, 12А.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2014 року
3. Процедура закупівлі: Закупівля в одного учасника
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель: 06.02.2014 року, 11/3 (857/3) № 049836
5. Учасник-переможець:
5.1. Найменування:
Лот 1 – Публічне акціонерне товариство «Київенерго»
Лот 2 – Комунальне підприємство «Києво-Святошинська тепломережа» Київської
обласної ради
5.2. Ідентифікаційний код:
Лот 1 – 00131305
Лот 2 – 23576122
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної
особи), телефон, телефакс:
Лот 1 – 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5, тел. (044) 202-15-88
Лот 2 – 08150, м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області,
вул. 50-річчя Жовтня, 9, тел./факс (04598) 40-411, тел. (04598) 40-308

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника):
Лот 1 – 100 257 грн. 00 коп. (з ПДВ)
сто тисяч двісті п’ятдесят сім гривень 00 копійок (з ПДВ)
Лот 2 – 189 743 грн. 00 коп. (з ПДВ)
сто вісімдесят дев’ять тисяч сімсот сорок три гривні 00 копійок (з ПДВ)
6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): ------------------7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції):
10.02.2014 року
8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю: ----------

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

________________

/Луцюк В.В./

