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ВИКОНАВЧИЙ ОiJГЛИкиУвськоУ МlськаІ РАДИrІ Ц (киіВСІ,КА МІСЬКА ДЕРЖАВІІА АДМIIІІСТРАI1IЯ)

---- МДА КомунаДІ>І,е підпр"ємство _
«ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦlЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИИ ЦЕНТР"

(КП ГІОЦ)
вул. Космічно, 12-А м. Київ, 01191, тел. (044) 138-80-05,238-80-55, фанс (044) 238.80.38, 238-80-50

f-mail: secretory@gioc.kiev.иa Иод єдрпоу 04013755

(}Jff)(]lG N,IJLШР~НаN' від _

ПОІІІДОМЛЕIIJІЯ
Ilро акцент ПРОПОJШlіУ АОJlКУРСIIІІХ ТОРI"іll

І. Замовник (генеральний за.\IОВIШК).

1.1. Найменування. Комунальне підприємство «ГОЛОВІІИЙінформauіЙ1l0-0бчислювальний
центр).

1.2. Код за ЄДРПОУ. 04013755.

1.3. Місцезнаходження. Вулиця Космічна, будинок 12-А, місто Київ, 02192.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі. коД за ДК 016:2010 58.29.5 Послуrn щодо видання
ліцензії на право користування програмним забезпеченням (58.29.50-00.00 ПОСЛУПІщодо
видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням) (дк 021:2015
"ЄДlІЮIЙ закупівельний словник" 48441000-1 Пакети програмного забезпечення для
фінансового аналізу) (надання неВIІКЛЮЧШIХмайнових прав інтелектуальної власності
(ліцензіі) на використання програмного забезпечення SAP/a6o сквівалент).

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт ЧИнадання послуг. SAP BusinessObjects
ВІ Suite (user) або еквівалент - 5. SAP BusinessObjects ВІ Suite, риыіc documenl або
еквівалент -7. SAP HANA, Enterprise Edilion, ир 10 10unїts а60 еквівалент - І.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Космічна, буд. 12-А.
місто Київ, 02192 та у реЖlІмі відділеного доступу.

2.4. Строк поставки товарів, ВИКОJlЗIШЯробіт чи надatlНЯ послуг. протягом 2016 р.

3. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про IlровеДСIШЯ процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу З питань закупівель. Ng 108090, БДЗ
80 (26.04.2016) від 26.04.2016.

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. НайменуванняlllріЗВllще, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю
«САП YKpaIflВ».

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний lІомер облікової картки платника податків. 31242924.



5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс. вул. Ділова. буд.5, м. Кнїв, 03150, тел. (044)490-33-91.

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) КОНКУРСНИХторсів (цінової ПРОПОЗlщії,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 6485 894,00
грн. (шість мільйонів чоruриста вісімдесят п'ять ПІСЯЧ вісімсот дев'яносто чотири
гривні оо копійок) грн. без пдв.
7. Дата прийнятrя рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) КОНКУРСНИХторсів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі).
04.07.20) б р.

8. Строк. ПРОТЯГОМякого має буrи укладений договір про закупівлю (рамкова угода). не
пізніше ніж через зо днів з ДНЯ акцепту ПрОПО1иціївідповідно до вимог документації
КОНКУРСНИХторсів та акцептованої пропозиції. З мстою забезпечення права ІІа оскарження
рішень зз,\10вника договір про закупівлю fle може бути укладено раніше ніж через 1О днів
з дати оприлюднення на ве6-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт
пропозиції КОНКУРСНИХторгів.

Голова h':O:\liTeтy з h':оп•.••)'рСIllIХ

ГОJIОВlшfi інжеllер БаЛЯСllі,,:ов 1\'1.10.
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