ЗВІТ
про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
№ ^ в і д Л Ь . ОЄ. 2016 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02070944.
1.3. Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, к. 120.
1.4.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: перший
прорек гор, голова комітету з конкурсних торгів - Закусило Олег Каленикович; Комітет з
конкурсних торгів: телефон/факс: (044) 239-34-82, e-mail: knu_tender@ukr.net.
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі:
2.1. Найменування:
2.2. Код за ЄДРПОУ:-.
2.3. Місцезнаходження:
2 4 Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів: Міністерство освіти і
науки, код за ЄДРПОУ 00027677.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 17.29.1 (22455000-4) - вироби паперові та картонні,
інші ((22455000-4 * посвідчення особи) - студентські квитки державного зразка (17.29.1985.00)) - 10 000 шт.
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 10 000 шт.
3 3 Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 14 днів з дати підписання
договору.
4. Процедура закупівлі: відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому
замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2 Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на
веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №100675, ВДЗ
№71(13.04.2016) від 13.04.2016
5 3 Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №124031, ВДЗ
№100(27.05.2016) від 27.05.2016
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №137076, ВДЗ №119(24.06.2016) від
24.06.2016р.
5 5 Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про
чакупівлю: -.
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів:
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два).
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Обласний
Дніпропетровський центр прикладних інформаційних технологій»

2. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних
технологій»
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової карти платника податків:
1 .36728306;
2 .30674051.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
1.49000, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 1, тел./факс: (056) 767-70-48;
2. 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, тел: (044) 246-27-86,246-27-83.

7. Інформація про пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 24.05.2016 р. 11 год. 00 хв.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 24.05.2016 14:15
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві).
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування
процедури двоступеневих торгів): -.
7.5. Оцінка пропозицій учасників:
Повне найменування (для
юридичної особи) або прізвище,
ім'я, по батькові (для фізичної
особи), ідентифікаційний
код/реєстраційний номер
облікової картки платника
податків* учасника процедури
закупівлі

Критерії оцінки
Значення
Кількість
пропозицій
показників : балів або
конкурсних торгів
згідно 3
інших
(цінових пропозицій) пропозиціями оціночних
конкурсних
одиниць за :
торгів
критеріями
(ціновими
відповідно до
пропозиціями) методики
за критеріями оцінки (не
оцінки
заповнюється;

Примітка

ДЛЯ

процедури
запиту
цінових
пропозицій)

1. Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Науково-виробниче
підприємство «Обласний
Дніпропетровський центр
прикладних
інформаційних
технологій»

Ціна: 721 000,00
грн.

100,00

83,13

Загальна кількість балів за критеріями оцінки конкурсних пропозицій:
2. Приватне акціонерне
товариство «Науководослідний інститут
прикладних
інформаційних
технологій»

Ціна: 599 400,00
грн.

100,00

БезПДВ

83,13

100,00

Загальна кількість балів за критеріями оцінки конкурсних пропозицій:

100,00

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання

відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів:
X I Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ): 599 400,00 грн. (п’ятсот дев'яносто дев'ять
тисяч чотириста грн. 00 коп.) (з ПДВ).
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ): 721 000,00 грн. (сімсот двадцять одна
;гисяча грн. 00 коп.) (без ПДВ)
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ): 599 400,00 грн. (п'ятсот дев'яносто
дев'ять тисяч чотириста грн. 00 коп.) (з ПДВ).
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 26.05.2016р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне акціонерне товариство «Науководослідний інститут прикладних інформаційних технологій»;
9.2. Код за СДРПОУ/реєстраційний номер облікової карти платника податків: 30674051;
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон,
іелефакс: 01010. м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, тел: (044) 246-27-86, 246-27-83.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
22.06.2016р., 599 400,00 грн. (п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч чотириста грн. 00 коп.) (з ПДВ).
11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало
місце): - .

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення: -.
12.2. Підстави:
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16
Закону:
(.Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробниче підприємство
«Обласний Дніпропетровський центр прикладних інформаційних технологій»
2. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних
інформаційних технологій»
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16
Закону: -.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробниче підприємство
«Обласний Дніпропетровський центр прикладних інформаційних технологій»
2. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних
інформаційних технологій»

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, із
зазначенням таких обставин для кожного учасника:
14. Інформація про укладену рамкову угоду:
14.1. Дата та номер рамкової угоди:
14.2. Учасники рамкової угоди:
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду:
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді:
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником:-.
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури,
інформація про субпідрядників): -.
16. Склад комітету з конкурсних торгів:
Перший проректор
Голова комітету з конкурсних торгів

Закусило

начальник ЮВ

І.В. Саленко

головний бухгалтер

В.П. Денисенко

начальник ПФВ

О.Б. Білявська

заступник голови первинної
профспілкової організації
начальник відділу укладання
та супроводу договорів
начальник інформаційнообчислювального центру

Ю.В. Бойко

професор юридичного факультету

Д.О. Гетманцев

секретар комітету з конкурсних торпв

М.В. Голованенко

