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ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23568329
1.3. Місцезнаходження: вул.Леваневського, 52/4, м.Біла Церква, Київська обл., 09100
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, код 02143614.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 56.29.2 - послуги їдалень (організація харчування ліцеїстів) - 27 883 дітоднів
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 27 883 дітоднів
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул.Леваневського, 52/4, м.Біла Церква, Київська обл.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Січень-грудень 2014 року
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: 
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №191883, “ВДЗ” №89 (832) від 11.11.2013р.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях: 
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №223345, “ВДЗ” №99 (842) від 16.12.2013р.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною:
Фізична особа-підприємець Макаренко Ірина Михайлівна - 12.12.2013р.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю:
Фізична особа-підприємець Макаренко Ірина Михайлівна - 03.01.2014р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
Фізична особа-підприємець Макаренко Ірина Михайлівна - 1868997,49  грн.  (без ПДВ)
8. Ціна за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.
9. Інформація про переможця торгів:
9.1. Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище та ініціали (для фізичної особи): Фізична особа-підприємець Макаренко Ірина Михайлівна
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника: 2159206924
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання/реєстрації (для фізичної особи): вул.Лермонтова, 8, кв.8, м.Біла Церква, Київська обл., 09115
9.4. Номер телефону, телефаксу: (04563) 9-00-34
10. Інформація про рамкову угоду
10.1. Дата та номер рамкової угоди:
10.2. Учасники рамкової угоди:
10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду:
11. Iнформація для оператору прийому: 
12. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
        Голова комітету з конкурсних торгів Дзядевич І.В.              _________________________
                                                                                                                   (підпис, М. П.)

