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ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів

І. Замовник.

1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Головний інформаціЙllо.обчислювальний
центр».

1.2. Код за ЄДРПОУ. 04013755

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

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевих бюджетів.

3. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

4. Інфор~шція про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі. КОД за ДК 016:2010 62.01.1 Послуги щодо
проектування та розробляння у сфері інформаційних теХllолоriй (62.01.11-00.00) (ДК
021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 72212000-4 Послуги з розробки прикладного
програмного забезпечення) (Створення та впровадження комплексної інформаційно-
аналіruЧIlОЇ системи управління Фінансово-господарською діяльніс1Ю в м. Києві).

4.2. Кількість товарів або обсяr: виконання робіт чи надання послуг. Відповідно до вимог
викладених в додатку З документації КОНКУРСНИХторгів.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Київ.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. протягом 2016 р.

5. Інформування про процедуру закупівлі.

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація
замовника про закупівлю (у разі такого розміщення). www.kyivaudit.gov.ua

5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб.порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 132473, ВДЗ 112
(14.06.2016) від 14.06.2016.

http://www.kyivaudit.gov.ua


5.3. Дата оприлюднення на веб~порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та
номер повідомлення про акцепт пропозиції КОНКУРСНИХ торІів. N2158071. ВДЗ 155
(16.08.2016) вїд 16.08.2016.

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду. за ЯКОЮ

укладено договір про закупівлю, розмішеного на всб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель.

6. Результат проведення процедури закупівлі.

6.1. Дата акцепту пропозиції КОНКУРСНИХ торгів. 12.08.2016 р.

6.2. Дата укладення договору про закупівлю. 29.08.2016 р.

6.3. Торrn: відмінені чи визнані такими, ШО не відбулися:

дата прийняnя рішення;

ПІДстава.

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 3 300000,00 грн. (три мільйони триста тисяч
гривень ОО копійок) з пдв.

8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

9. Інформація про переможця торгів.

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальніспо
«Інтелект Сервіс».

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 22902418.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи)
та номер телефону, телефаксу. вул. Народного Ополчення, буд. 1, м. Київ, 03151, тел.(044)
206-72-20.

10. Інформація про рамкову угоду.

І0.1. Дата та номер рамкової угоди.

І0.2. Учасники рамкової угоди.

10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

Голова комітету з КОНКУРСНИХ торгів-

ГОЛОВІІІІЙ інженер БаЛЯСIІЇков М.ІО.
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