№
ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування: Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05417503
1.3. Місцезнаходження: 03680 Україна, м. Київ, проспект А. Глушкова, 42
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Національна Академія Наук України, ідентифікаційний код 00019270
2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти державного бюджету
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: послуги з проведення розслідувань і забезпечення
безпеки (74.60.1) - послуги з охорони.
4.2. Кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг:
Україна, 03680, м. Київ, проспект Ак. Глушкова, 42
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація
про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю (у разі наявності): www.immsp.kiev.ua
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель: № 44 (432) від 01.11.2010 р., оголошення № 41403 (ТРП), оприлюдненого в
інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель».
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель: № 52 (440) від 17.12.2010 р., оголошення № 10327 (ТРП), оприлюдненого в
інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель».
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно
вигідною: 15.12 2010 р.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю 04.01.2011 р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
6.3.1. Дата прийняття рішення.
6.3.2. Причина.
7. Ціна договору про закупівлю: 349 962,00 грн. з ПДВ.
8. Інформація про переможця торгів:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ТОВ «ЩИТ – 1»
8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: ЄДРПОУ 36957425
8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи):
03187, Україна, м. Київ, проспект Ак. Глушкова, 14, оф. 85
8.4. Номер телефону, телефаксу: (044) 526-77-35
Голова комітету конкурсних торгів

В.П. Клименко

