
ІНФОРМАЦІЯ  

про результати процедури запиту цінових пропозицій 

1. Замовник.  

1.1. Найменування. Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 02071211 

1.3. Місцезнаходження. просп. Леніна, буд. 9-А, Харківська обл., м. Харків, 

Дзержинський р-н, 61166 

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету України 

3. Інформація про предмет закупівлі.  

3.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги щодо друкування, інші (послуги щодо 

друкування екзаменаційних бланків, дипломів про вищу освіту, залікових книжок, 

посвідчень, фірмових бланків, фірмових конвертів, буклетів, обкладинок, папок), код 

за ДК 016:2010 - 18.12.1  
 

3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг. 12 найменувань послуг  

3.3. Місце поставки товарів або надання послуг. Просп. Леніна, буд. 9-А, Харківська обл., 

м. Харків, Дзержинський р-н   

3.4. Строк поставки товарів або надання послуг. Липень - грудень 2015 року 

4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій.  

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про 

процедуру запиту цінових пропозицій. http://www.hneu.edu.ua/ 

4.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель. 26.06.2015 № 154446 

4.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного 

на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 15.07.2015 №163428 

5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій.  

5.1. Дата акцепту цінової пропозиції. 10.07.2015р. 

5.2. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).- 

5.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 207 810,00 грн. (без ПДВ) 

5.4. Дата укладення договору про закупівлю. 21.07.2015р. 

6. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася.- 



6.1. Дата прийняття рішення.- 

6.2. Підстава. - 

7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій.  

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Фізична особа-підприємець Носань 

Володимир Анатолійович  

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 2572813337 

7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та 

номер телефону, телефаксу. вул. Академіка Богомольця, будинок 17, кв.63, Харківська 

обл., м. Харків, Жовтневий район, 61157, (057) 757-37-40 

 

 

 

 Заступник керівника  

(проректор з науково- 

педагогічної роботи)                        ___________________  В.І.Отенко  
                                 (підпис, М.П.) 

 

 

 

 


