
ЗВІТ
М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І про результати проведення процедури закупівлі

"вський  національний університет
технологій та дизайну

1. Найменування замовника. Київський національний університет технологій та дизайну 
~ т/- -  • ^  г шика. 02070890

а закупівлі, код ДК 021:2015- 65110000-7 «Розподіл води»

^лиіш ; {за нальниин;.
(CPV 2008, IDT) код ДК 021:2015- 65110000-7 «Розподіл води» (централізоване водопостачання)
5. Кількість надання послуг, м. Київ: вул. Немировича - Данченка, 2 -  корпус №1, №2, №3, 

№4, №6; вул. Кутузова,4А -  корпус №5; вул. Кіквідзе, 13Б -  гуртожиток № 2; вул. Кіквідзе, 11 Б -  
гуртожиток № 6; вул. Кіквідзе, 33 -  гуртожиток № 3; вул. Кіквідзе, 35 -  гуртожиток № 4; вул.. 
Лейпцизька, 16 -  гуртожиток №7; провул. II. Мирного, 5 -  гуртожиток № 5, провулок 
Арсенальний,5, кв.32, вул.. М. Тимошенка, 2-Л -  гуртожиток № 8, вул. Руданського, 2 -  
гуртожиток № 9 та вул. Білоруська,22 -  учбовий корпус.

7. Строк надання послуг. Лютий -  грудень 2017 р.
8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі.
UA-2017-02-03-001511-Ь
9. Кількість учасників процедури закупівлі. Один
10. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) 

учасників процедури закупівлі.
Публічне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал»
11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі 

застосування переговорної процедури закупівлі). 889 140,00 гри. З ИДВ
13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам 

документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею
16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею
17 цього Закону.

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір.03.02.2017р.
15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в 

результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю).
16. Дата укладення договору про закупівлю. 21.02.2017р.
17. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) 

учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
Публічне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал»
18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-«А»; тел. (044) 280-57-57; 547-82-30
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг).
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю.
889 140,00 грн.(вісімсот вісімдесят дев’ять тисяч сто сорок грн.. 00 кой.) з ПДВ
21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою 

укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами).
22. Ідентифікатор договору про закупівлю*.

класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі

Секретар тендерного коміте

Голова тендерного комітет;

J1. В. Мурована

В. А. Товстик


