ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року N 1106

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
N 1 від 24.12.2014
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
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками
(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням
коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса). Іванченко Ігор Костянтинович,
заступник директора КП «Київблагоустрій», вул. Дегтярівська, 31, корпуc 2, кабінет №209,
м. Київ, 03057, телефон: (044)489-36-07, 489-31-49, Е-таіl: kyivblago.tender@gmail.com
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Послуги,
пов’язані з особистою безпекою (послуги щодо
сторожування) (код по ДК 016:2010 - 80.10.1)
2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг. 2.3. Місце поставки товарів, надання послуг. вул. Богатирська, 1а, м. Київ
2.4. Строк поставки товарів, надання послуг. січень-грудень 2015 року
3. Інформація про процедуру закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
проведення процедури запиту цінових пропозицій. www.gukbm.kiev.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель. 10.12.2014, №206473, ВДЗ №147(10.12.2014)
3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових
пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
23.12.2014, №218616, ВДЗ №156(23.12.2014)
4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.
4.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2
4.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. ТОВ «ВСК-Альянс»; ПП «Форт-Гарант»
4.3. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків.
38240724; 38135487
4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).
вул. Леніна, буд. 31, м. Гнівань, Тиврівський район, Вінницька область, 23310; вул. Визволення,
2, м. Вінниця, 21050
5. Інформація про цінові пропозиції.
5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час). 23.12.2014 до 09 год. 30 хв.
5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 23.12.2014 о 10 год. 00 хв.
5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 2
5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення. 5.5. Ціна кожної цінової пропозиції. 5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу
ціну (з податком на додану вартість):
________-___________
(цифрами)

________-____________.
(словами)
5.7. Дата акцепту пропозиції. 6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. 6.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків. 6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 8. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю. 9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій.
9.1. Дата прийняття рішення. 18.12.2014
9.2. 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
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі Закон), із зазначенням відповідних підстав.
10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17
Закону. 10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону,
із зазначенням таких обставин для кожного учасника. 11. Інша інформація. 12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Кліпа І.А. - голова комітету з конкурсних торгів, директор КП «Київблагоустрій».
Іванченко І.К. - заступник голови комітету з конкурсних торгів, заступник директора –
начальник юридичного відділу.
Козулін Є.Ю. - секретар комітету з конкурсних торгів, заступник директора.
Татарчук Л.В. - старший юрисконсульт юридичного відділу.
Бердник Н.В. - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку.
Юшко С.В. - начальник відділу інформаційно-технічної підтримки.
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)

Директор КП «Київблагоустрій»,
голова комітету з конкурсних торгів

Кліпа І.А.

