
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

15 вересня 2014 року N 1106 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати процедури запиту цінових пропозицій 

1. Замовник. 
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Київблагоустрій» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
1.2. Код за ЄДРПОУ. 26199708 
1.3. Місцезнаходження. вул. Дегтярівська, 31, корпус 2, м. Київ, 03057 
2. Джерело фінансування закупівлі. власні кошти  
3. Інформація про предмет закупівлі. 
3.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги,  пов’язані з особистою безпекою (послуги 

щодо сторожування) (код по  ДК 016:2010 - 80.10.1) 
3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг. - 
3.3. Місце поставки товарів або надання послуг. вул. Богатирська, 1а, м. Київ 
3.4. Строк поставки товарів або надання послуг. січень-грудень 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.gukbm.kiev.ua 
4.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель. 10.12.2014, ВДЗ №147(10.12.2014), оголошення 
№206473 

4.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. - 

5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій. 
5.1. Дата акцепту цінової пропозиції. - 
5.2. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). - 
5.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю. - 
5.4. Дата укладення договору про закупівлю. - 
6. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася. 
6.1. Дата прийняття рішення. 18.12.2014 
6.2. Підстава. відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель», а саме неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення 
законодавства з питань державних закупівель 

7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій. 
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. - 
7.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків. - 
7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) 

та номер телефону, телефаксу. - 
 
 
Директор КП «Київблагоустрій», 
голова комітету з конкурсних торгів                                                                                         Кліпа І. А. 

  

 


