
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про акцепт за результатами застосування 

процедури закупівлі відкриті торги категорія 
80.10.1 за ДК 016:2010- послуги пов’язані з 

особистою безпекою (послуги щодо сторожування) 
від «18» липня 2013 року. 

1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний музей «Меморіал пам΄яті жертв 
голодоморів в Україні». 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36588948. 
1.3. Місцезнаходження: 01601, Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. 
Лаврська, 3. 
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: 80.10.1 - послуги пов’язані з 
особистою безпекою (послуги щодо сторожування). 
2.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг-  
цілодобове сторожування одним постом будівлі та прилеглої території 
Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні».  
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01601, 
Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. Лаврська, 3. 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: серпень -
грудень 2013 року. 
3. Процедура закупівлі – відкриті торги.
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань 
державних закупівель: «04» червня 2013 року, «Вісник державних 
закупівель», №43/3 (786/3), номер оголошення 136547 (ТРП). 
5. Учасник-переможець:
5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Агенство безпеки «Легіон».  
5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: 35729068. 
5.3. Місце знаходження юридичної особи або місце проживання фізичної 
особи, телефон,телефакс: адреса юридична: 83055, Україна, м. Донецьк, 
бул. Пушкіна, 27, тел./факс (062) 334-99-79, поштова адреса: 83001, 
Україна,  
м. Донецьк, бул. Пушкіна, 2-А. 
6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції,
пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі відкриті 
торги  36756,72 грн. (тридцять шість тисяч сімсот п’ятдесят шість грн., 72 
коп.) в т.ч. ПДВ 6126,27 грн. (шість тисяч сто двадцять шість грн. 27коп.). 
6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).  
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів



(цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури 
відкриті торги) – «18» липня 2013 року. 
8. Кінцевий строк укладання договору про надання послуг - «   » серпня
2013 року. 

Голова комітету з конкурсних торгів 
головний інженер 
музею        В.П.КУЛЬБАЧНИЙ 
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