ІНФОРМАЦІЯ
про результати процедури запиту цінових пропозицій
1. Замовник.
1.1. Найменування. Головне управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Запорізькій області
1.2. Код за ЄДРПОУ. 38625593
1.3. Місцезнаходження. вул. Фортечна, будинок 65, Запорізька область, м. Запоріжжя
Олександрівський район, 69002;
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти Державного бюджету України
3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. Код ДК 016:2010 – 14.12.1 Одяг робочий
чоловічий (Код ДК 021:2015 – 35810000-5 індивідуальне обмундирування) (костюм
літній повсякденний робочий, костюм зимовий повсякденний робочий) (14.12.1120.00)
3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг. Костюм літній повсякденний робочий –
340 к-тів, Костюм зимовий повсякденний робочий – 300 к-тів.
3.3. Місце поставки товарів або надання послуг. вул. Заводська, будинок 1-а, Запорізька
область, м. Запоріжжя, Вознесенівський район, 69035
3.4. Строк поставки товарів або надання послуг. липень 2016 року-грудень 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. mns.gov.ua
4.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель. 108 (08.06.2016) від 08.06.2016 р. №129846
4.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
119 (24.06.2016) від 24.06.2016 р., №137131
5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій.
5.1. Дата акцепту цінової пропозиції. 23.06.2016 року
5.2. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
Костюм літній повсякденний робочий – 474,00 грн., Костюм зимовий повсякденний
робочий – 852,00 грн.

5.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю.
416760,00 грн. (чотириста шістнадцять тисяч сімсот шістдесят гривень 00 коп.) з
ПДВ.
5.4. Дата укладення договору про закупівлю. 06.07.2016 р.
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 фірма «Спектр-А»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 19305854
7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи)
та номер телефону, телефаксу. Вулиця Кожем`яки, будинок 3, Дніпропетровська
область, місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, 49083
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