ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
21.04.2015 року
1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний університет цивільного захисту України.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 08571363.
1.3. Місцезнаходження: вул. Чернишевська, 94, Харківська область, м. Харків,
Київський район, 61023.
2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет.
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги щодо прання та
хімічного
чищення текстильних і хутряних виробів (код класифікатора 96.01.1).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 52 т (п’ятдесят дві
тони).
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
4.3.1. 61023, м. Харків, вул. Чернишевська,94;
4.3.2. 61039, м. Харків, вул. Баварська,7;
4.3.3. 61023, м. Харків, вул. Артема, 52/54
4.3.4. Харківська область, Чугуївський район, с. Фігуровка (навчальний полігон).
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: квітень-грудень 2015
року.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація
замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): nyzy.edu.ua.
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 27.02.2015 року
№067984, ВДЗ №202 (27.02.2015).
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та
номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: 08.04.2015 року №108188,
ВДЗ №229 (08.04.2015).
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: 03.04.2015 року.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю – 20.04.2015 року.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
Дата прийняття рішення: «-«.
Підстава: «-«.
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 624000,00 гривень (шістсот двадцять
чотири тисячі грн. 00 коп.) ПДВ не передбачений.
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 12000,00 гривень (двонадцять тисяч
грн. 00 коп.) ПДВ не передбачений.
9. Інформація про переможця торгів:
9.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові: ФО-П Неффа Марина Юріївна.

9.2 Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків:
2228414446.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи)
та номер телефону, телефаксу: вул. Сумська, буд. 128, кв. 14, Харківська обл., м.
Харків, Київський район, 61023, тел. (057) 781-80-43.
10. Інформація про рамкову угоду: «-«.
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
перший проректор
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