
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: Послуги з передавання даних і повідомлень  (64.20.1) 

- лот№1: послуги з передавання даних і повідомлень за технологією ADSL;   

- лот№2:  послуги з передавання даних і повідомлень по оптоволоконним лініям зв’язку    

2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг.  

- лот №1: послуги з передавання даних і повідомлень для 362 об’єктів  за технологією ADSL; 

- лот №2: послуги з передавання даних і повідомлень для 53 об’єктів по оптоволоконним лініям 

зв’язку  

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

Заклади освіти м. Харкова відповідно до дислокації 

Січень-грудень 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: 

29.11.2010, Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» №48(436) оголошення  
№47529  

5. Учасник-переможець: 

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

Лот №1 Харківська філія ВАТ «Укртелеком»; 

Лот №2 Комунальне підприємство «Харківський міський інформаційний центр» 

5.2. Ідентифікаційний код/ ідентифікаційний номер. 

Лот №1 25614660 

Лот №2 32135675 

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

телефон, телефакс:  

Лот №1 61002, м.Харків, вул. Іванова, б.7/9, тел. 8(057)700-40-04 

Лот №2 61166, м. Харків, просп. Леніна, б.38, оф.618, тел. 8(057)760-71-00 

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

Лот №1    __360402 грн 26 коп __ 
            (цифрами) 

__________триста шістдесят тисяч  чотириста дві гривні 26 коп__________________________ 
    (словами) 

Лот №2    __95400 грн 00 коп __ 
            (цифрами) 

___                   ____дев’яносто п’ять тисяч  чотириста гривень 00 коп ______________________ 
    (словами) 

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

29.12.2010. 
8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю -28.01.2011 

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.  Послуги з передавання даних і повідомлень  (64.20.1) 

- лот№1: послуги з передавання даних і повідомлень за технологією ADSL;   

- лот№2:  послуги з передавання даних і повідомлень по оптоволоконним лініям зв’язку    
2.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 

- лот №1: послуги з передавання даних і повідомлень для 362 об’єктів  за технологією ADSL; 

- лот №2:  послуги з передавання даних і повідомлень для 53 об’єктів по оптоволоконним 

лініям зв’язку  
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг  

Заклади освіти м. Харкова відповідно до дислокації 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:  січень-грудень 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» №48(436) оголошення  №47529  

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 надання 

послуг(10 балів). 

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

Лот №1 __360402 грн 26 коп _(триста шістдесят тисяч чотириста дві гривні 26 коп)____ 
      (цифрами)    (словами) 

Лот №2 __95400 грн 00 коп _____(_дев’яносто п’ять тисяч  чотириста гривень 00 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 – 29.12.2010. 

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 Харківська філія ВАТ «Укртелеком»; 

Лот №2 Комунальне підприємство «Харківський міський інформаційний центр» 
6.2. Ідентифікаційний код/ ідентифікаційний номер 

Лот №1 25614660 

Лот №2 32135675 
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) 

Лот №1 61002, м.Харків, вул. Іванова, б.7/9, тел. 8(057)700-40-04 

Лот №2 61166, м. Харків, просп. Леніна, б.38, оф.618, тел. 8(057)760-71-00 
6.4. Номер телефону, телефаксу.  

Лот №1 8(057)700-40-04 Лот №2 8(057)760-71-00 

Голова комітету  

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

           М. П. 

Секретар комітету  

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


