
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції 

1. Замовник: 

1.1. Найменування. Департамент освіти Харківської міської ради  

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 22704183 

1.3. Місцезнаходження: м. Харків, вул. Сумська, б. 64, 61002. 

2. Предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмета закупівлі: Устаткування для автоматичного оброблення інформації 

(30.02.1) 
лот № 1: комплекси та машини обчислювальні цифрові;  

лот № 2: пристрої введення та виведення (дисплеї візуальні: проекційні) 
2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг. 2 лоти 
лот № 1: комплекси та машини обчислювальні цифрові – 7од; 7од; 

лот № 2: пристрої введення та виведення (дисплеї візуальні: проекційні) – 19 од. 

2.3. Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг 

Навчальні заклади м. Харкова відповідно до дислокації 

Квітень-травень 2011 року 

3. Процедура закупівлі – відкриті торги. 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 

28.02.2011, Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» №25(471) оголошення  
№24700  

5. Учасник-переможець: 

5.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові.  

Лот №1 Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Карнеол»; 

Лот №2 Товариство з обмеженою відповідальністю «СМІТ. Комп’ютери та мережі”. 

5.2. Ідентифікаційний код/ ідентифікаційний номер. 

Лот №1 14108706 

Лот №2 31938528 

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 

телефон, телефакс:  

Лот №1 61023, м.Харків, вул. Сумська, б.88, тел. (057)719-17-62 

Лот №2 61166, м. Харків, вул.Бакуліна, б.16, тел. (057)702-04-72 

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції) (з ПДВ): 

Лот №1    __369562 грн 20 коп __ 
            (цифрами) 

____триста шістдесят дев’ять тисяч  п’ятсот шістдесят дві гривні 20 коп____________________ 
    (словами) 

Лот №2    __67258 грн 86 коп __ 
            (цифрами) 

___       ____шістдесят сім тисяч  двісті п’ятдесят вісім гривень 86 коп ______________________ 
    (словами) 

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції) -

11.04.2011. 
8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю -11.05.2011 

Голова комітету  

з конкурсних торгів         ___Стецюра Т.П.____    __________________ 

    (прізвище, ініціали)     (підпис) 

           М. П. 

Секретар комітету  

з конкурсних торгів         ___Коротка Л.В.____    __________________ 

    (прізвище, ініціали)     (підпис) 



ПОВІДОМЛЕННЯ 

учасникам про результати процедури закупівлі 

1. Замовник:  

1.1. Найменування. Департамент освіти Харківської міської ради» 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22704183 

1.3. Місцезнаходження.  м. Харків, вул. Сумська, б. 64, 61002 

2. Предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмета закупівлі.  Устаткування для автоматичного оброблення інформації (30.02.1) 
лот № 1: комплекси та машини обчислювальні цифрові;  

лот № 2: пристрої введення та виведення (дисплеї візуальні: проекційні) 

2.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 2 лоти 
лот № 1: комплекси та машини обчислювальні цифрові – 7од; 7од; 

лот № 2: пристрої введення та виведення (дисплеї візуальні: проекційні) – 19 од. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг  

Навчальні заклади м. Харкова відповідно до дислокації 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:  квітень-травень 2011 року 

3. Процедура закупівлі: відкриті торги 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в 

державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. Інформаційний бюлетень 

«Вісник державних закупівель» №25(471) оголошення  №24700 

5. Результат проведення процедури закупівлі: 

5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни, (із зазначенням їх вартісного еквіваленту або питомої ваги) 

акцептованої пропозиції конкурсних торгів – умови розрахунків (10 балів); строк поставки (10 балів). 

5.2. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції) (з ПДВ): 

Лот №1 369562 грн 20 коп (триста шістдесят дев’ять тисяч  п’ятсот шістдесят дві гривні 20коп)_ 
                       (цифрами)     (словами) 

Лот №2 __67258 грн 86 коп_____(_шістдесят сім тисяч  двісті п’ятдесят вісім гривень 86 коп) 
         (цифрами)     (словами) 

5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів). 

5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції), що визнана найбільш економічно 

вигідною – 11.04.2011. 

5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: 

5.5.1. Дата прийняття рішення. 

5.5.2. Причини.  

6. Інформація про переможця торгів: 

6.1. Найменування /прізвище, ім’я, по батькові. : 

Лот №1 Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Карнеол»; 

Лот №2 Товариство з обмеженою відповідальністю «СМІТ. Комп’ютери та мережі”. 
6.2. Ідентифікаційний код/ ідентифікаційний номер 

Лот №1 14108706 

Лот №2 31938528 
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) 

Лот №1 61023, м.Харків, вул. Сумська, б.88, тел. (057)719-17-62 

Лот №2 61166, м. Харків, вул.Бакуліна, б.16, тел. (057)702-04-72 
6.4. Номер телефону, телефаксу.  

Лот №1 (057)719-17-62 Лот №2 (057)702-04-72 

Голова комітету  

з конкурсних торгів         ___Стецюра Т.П.____    __________________ 
    (прізвище, ініціали)     (підпис) 

           М. П. 

Секретар комітету  

з конкурсних торгів         ___Коротка Л.В.____    __________________ 
    (прізвище, ініціали)     (підпис) 


