Оголошення про результати торгів
Номер бюлетеня:
Номер оголошення у бюлетені:
Замовник торгів
Адреса
Процедура закупівлі:

166(01.09.2016) від 01.09.2016
161147

Державне підприємство "Сетам", 39958500
м.Київ, ін.01001,вул. Стрілецька, 4-6, поверх, 5.
Відкриті торги

Джерело фінансування:

власні кошти, кошти підприємства

Інформація про предмет закупівлі
Галузь:
Комп'ютери та оргтехніка, програмне забезпечення
ТРП:
Товар
Код предмету закупівлі:
26.20.1
Предмет з класифікатору
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
Єдиний закупівельний словник (ЄЗС):
Єдиний закупівельний словник (ДК 021:2015)
Код предмету закупівлі, згідно ЄЗС:
30213000-5
Найменування предмету закупівлі, згідно ЄЗС: Персональні комп’ютери
Код ДК 016-2010 (26.20.1) Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
Предмет: (ДК 021:2015 код CPV 30213000-5 Персональні комп’ютери) (комп’ютерні
автомотизовані робочі місця (монітор, системний блок, клавіатура, миш)
Кількість: Кількість комп'ютерних автоматизованих робочих місць - 95 штук
Місце
м.Київ, ін.01001, вул. Стрілецька 4-6, поверх, 5
поставки:
Термін
вересень - жовтень 2016 року
поставки:
Інформування про процедуру закупівлі
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу:
www.tender.me.gov.ua
Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію:
setam.gov.ua
№141884, "ВДЗ" №126(06.07.2016) від
Номер оголошення, номер і дата бюлетеня:
06.07.2016р.
Номер оголошення, номер і дата міжнародного
(відсутнє)
видання:
Номер повідомлення про акцепт, номер і дата №157979, "ВДЗ" №155(16.08.2016) від
бюлетеня:
16.08.2016р.
Результат процедури закупівлі:

Завершені з визначенням переможця

Інформація про переможців торгів
Повна назва
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«АЛТАЮР"

Код
ЄДРПОУ
37210479

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи)

Телефон

ін.03037, м. Київ, проспект Валерія
Лобановського, будинок, 56\21 оф.8.4.

(044)-23296-68

Завершені з визначенням переможця
Дата акцепту:
15.08.2016
Дата
Вартість
Дата
Переможець
Додаткова інформація
акцепту
договору договору
15.08.2016 Товариство з

1 170 114 29.08.2016 В зв’язку із внесенням змін у

Дата
акцепту

Переможець
обмеженою
відповідальністю
«АЛТАЮР"

Додаткова інформація:

Вартість
Дата
договору договору
грн.(з
ПДВ)

Додаткова інформація
документацію конкурсних торгів
відповідно до ст.23 ЗУ «Про
здійснення державних закупівель»
Замовником торгів було перенесено
дату подання та розкриття
пропозицій конкурсних торгів на
12.08.2016 року, час залишився
незмінним.

