
 

           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 
 

вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 133, 01601, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85 

www.spfu.gov.ua  Код ЄДРПОУ 00032945 

 

29.04.2015          №_10-28-8158___ 

На № ______від _________________ 

 

Державне підприємство «Зовнішторгвидав України»  

вул. Воровського, 22,  м. Київ, 01601 

 

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: папір і картон оброблені (код 17.12.7 згідно з ДК 016:2010) 

(папір офісний). 

3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг: 2700 шт. 
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 пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту 

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 веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель: 02.04.2015, № 103778..  

4.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного 

на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 21.04.2015, №116790. 

5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій. 

5.1. Дата акцепту цінової пропозиції: 16.04.2015. 

5.2. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 58,44 грн. 

5.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 157788,00 грн. (сто п’ятдесят сім тисяч 

сімсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.) з ПДВ . 

5.4. Дата укладення договору про закупівлю: 29.04.2015. 

6. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася. 

6.1. Дата прийняття рішення: ----. 

6.2. Підстава: ---- 

7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій:  

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Український папір». 

7.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 25394112. 

7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та 

номер телефону, телефаксу: вул. Куренівська, 2б, м. Київ, 04073, тел. (044) 492-97-47, (044) 

494-35-12. 
 

 

http://www.spfu.gov.ua/


 

Голова комітету з конкурсних торгів     О. Максимов 
 

 


