ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
__.__.2010 № __

ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування: Державна льотна академія України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01132353.
1.3. Місцезнаходження: 25005, м. Кіровоград , вул. Добровольського 1.
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки України, Код за ЄДРПОУ 00027677.
2. Джерело фінансування закупівлі: державні кошти.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: 30.02.1. «Устаткування для автоматичного
оброблення інформації».
4.2. Кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання
послуг: сенсорний монітор (4:3 – 12 дюймів) – 24 од.; проектор – 3 од.
25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського буд.. 1 (комора ДЛАУ).
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про
закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація
замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): www/glau.kr.ua.
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель: 151(597) від 19.12.2011 р. № 230054.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених
Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель: 12(614) від 27.01.2012 р. № 044207.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно
вигідною: 24.01.2012 р.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 15.02.2012 р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:6.3.1. Дата прийняття рішення:6.3.2. Причина:7. Ціна договору про закупівлю: 143940,00 (Сто сорок три тисячі дев’ятсот сорок грн.. 00
коп.) гривней (ПДВ в т.ч.).
8. Інформація про переможця торгів:
8.1. Найменування: ТОВ «Сенсорні системи України».
8.2. Ідентифікаційний код: 36940620.
8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання/реєстрації (для
фізичної особи): Україна, 02660, м. Київ, Деснянський р-н, вул. Попудренка, буд. 52,
корпус «А».
8.4. Номер телефону, телефаксу: (044)559-70-40.
Голова комітету конкурсних торгів
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