
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. 80.20.1 Послуги систем безпеки (79711000-1 

Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв охоронної 

сигналізації; послуги охорони за допомогою пульту централізованого спостереження), 

217315,5 години 

3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг. 217315,5 години  

3.3. Місце поставки товарів або надання послуг. Об'єкти замовника в м. Харкові   

3.4. Строк поставки товарів або надання послуг. Протягом 2016 року 

4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій.  

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

процедуру запиту цінових пропозицій. - 

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

Уповноваженого органу з питань закупівель. 15.02.2016 № 041284 

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

на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 01.03.2016 №060417 

5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій.  

5.1. Дата акцепту цінової пропозиції. 26.02.2016р. 

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

5.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 210 796,04 грн. (без ПДВ) 

5.4. Дата укладення договору про закупівлю. 10.03.2016р. 

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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА–ПУЛЬТ» 

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 32675869 

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

номер телефону, телефаксу. вул. Ромена Роллана, будинок 12, Дзержинський район, 

Харківська область, місто Харків, 61058, тел. (057) 705-58-58, факс (057) 705-58-58 

 

 

 

 Заступник керівника  

(проректор з науково- 

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

 

 

 

 


