
Оголошення  

про результати проведення процедури закупівлі  
 

1. Замовник:   

1.1. Повне найменування: Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської 

ради 

 

2. Інформація про предмет закупівлі: 

2.1. Предмет закупівлі: капітальний ремонт будівель закладів освіти 

2.2. Вид та кількість поставки товарів, вид виконання (проведення) робіт та надання послуг: 10 лотів  

 

3. Дата і номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано 

оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення: Вісник державних закупівель 

№8(396)/22.02.2010; оголошення № 05530 

 

4. Результат проведення процедури закупівлі  

4.1. Дата акцепту тендерної пропозиції, що визначена найкращою: 30 березня 2010р.  

4.2. Дата укладення договору про закупівлю: 08 квітня 2010р.  

4.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися,  

дата прийняття такого рішення __---____, причини ____---_______  

 

5. Вартість договору про закупівлю (з урахуванням ПДВ):  

Лот № 1: 985 318,80 грн.(дев’ятсот вісімдесят п’ять тисяч триста вісімнадцять грн. 80 коп.)  

Лот № 2: 983 819,00 грн.(дев’ятсот вісімдесят три тисячі вісімсот дев’ятнадцять грн. 00 коп.)  

Лот № 3: 983 103,60 грн.(дев’ятсот вісімдесят три тисячі сто три грн. 60 коп.)  

Лот № 4: 985 075,20 грн.(дев’ятсот вісімдесят п’ять тисяч сімдесят п’ять грн. 20 коп.)  

Лот № 5: 971 875,20 грн.(дев’ятсот сімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят п’ять грн. 20 коп.)  

Лот № 6: 979 998,00 грн.(дев’ятсот сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім грн. 00 коп.)  

Лот № 7: 981 400,00 грн.(дев’ятсот вісімдесят одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)  

Лот № 8: 984 609,60 грн.(дев’ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот дев’ять грн. 60 коп.)  

Лот № 9: 982 053,60 грн.(дев’ятсот вісімдесят дві тисячі п’ятдесят три грн. 60 коп.)  

Лот № 10: 985 434,00 грн.(дев’ятсот вісімдесят п’ять тисяч чотириста тридцять чотири грн. 00 коп.)  

 

 

 

6. Інформація про переможця торгів:  

Лот № 1: Товариство з обмеженою відповідальністю “Авєга” 

Лот № 2: Товариство з обмеженою відповідальністю “Бенетаж” 

Лот № 3: Товариство з обмеженою відповідальністю “Інвестиційна компанія “Харківінвест” 

Лот № 4: Товариство з обмеженою відповідальністю “Авєга” 

Лот № 5: Товариство з обмеженою відповідальністю “777 Компані ЛТД” 

Лот № 6: Товариство з обмеженою відповідальністю “Будівельні технології” 

Лот № 7: Приватне підприємство “Спецтехніка” 

Лот № 8: Товариство з обмеженою відповідальністю “Інвестиційна компанія “Харківінвест” 

Лот № 9: Приватне підприємство “Авазіс плюс” 

Лот № 10: Товариство з обмеженою відповідальністю “Східпроектреконструкція” 

 

 

Заступник начальника управління освіти –  

голова тендерного комітету                                        _________________________    Т.П.Стецюра              

                                                                                

  


