ІНФОРМАЦІЯ
про результати процедури запиту цінових пропозицій
1. Замовник .
1.1. Найменування: Фонд державного майна України.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 00032945.
1.3. Місцезнаходження: вул. Кутузова 18/9, м. Київ 133, 01601.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету.
3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги щодо видання ліцензії на право
користування програмним забезпеченням (код 58.29.5 згідно з ДК 016:2010) (послуги з
постачання антивірусного ліцензійного програмного забезпечення).
3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг: 3.3. Місце поставки товарів або надання послуг: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601.
3.4. Строк поставки товарів або надання послуг: не більше 10 (десяти) календарних днів з
дати підписання договору.
4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про
процедуру запиту цінових пропозицій: www.spfu.gov.ua

4.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 28.08.2015, № 187512.
4.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: -----------.
5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій.
5.1. Дата акцепту цінової пропозиції: -----------.
5.2. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): ----------.
5.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: ---------- .
5.4. Дата укладення договору про закупівлю: ----------.
6. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася.
6.1. Дата прийняття рішення: 14.09.2015.
6.2. Підстава: торги відміняються, відповідно до абзацу 7 частини 1 статті 30 Закону
України від 10.04.2014 № 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель» (із змінами і
доповненнями) (відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом).
7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій: ----------.
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ----------.
7.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: ----------.
7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та
номер телефону, телефаксу: ----------.
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