ЗВІТ
про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
№

від М

OG. 2016 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
12. Код за СДРПОУ: 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
проректор, 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 СДРПОУ:
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 62.09.2 (72200000-7) - послуги у сфері інформаційних
технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н.в.і.у ((за кодом CPV за ДК 021:2015 72200000-7 - послуги з програмування та консультаційні послуги з питань програмного
забезпечення) - послуги з інформаційного та технічного обслуговування систем
автоматизованого обліку) 3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: код 62.09.2 (72200000-7) мос т и у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н.в.і.у ((за
кодом CPV за ДК 021:2015 - 72200000-7 - послуги з програмування та консультаційні послуги
з питань програмного забезпечення) - послуги з інформаційного та технічного
обслуговування систем автоматизованого обліку) 3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресами замовника.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з дати підписання договору до
31.12.2016р.
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: №101319, ВДЗ
№72( 14.04.2016) від 14.04.2016р.
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №128743, ВДЗ
№107(07.06.2016) від 07.06.2016р.
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №137106, ВДЗ №119(24.06.2016) від
24.06.2016
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про
закупівлю:

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 «А-СТЕК»;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Алькор АС»;
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової карти платника податків:
1.35331038
2.39748807;
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
1. 03049, м. Київ, вул. Богданівська 10, "Затишок", блок 7, кімн. З
,тел./факс: (044) 359-01-03;
2. 08643, Київська обл., Васильківський р-н, с. Митниця, вул. Польова, 18, тел. (050) 512-22-31.
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 15:00
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,

Критерії оцінки
пропозицій конкурсних
торгів (цінових
пропозицій)

ім'я, по батькові (для фізичної
особи), ідентифікаційний
код/реєстраційний номер
облікової картки платника
податків* учасника процедури
закупівлі

1. Товариство з
обмеженою
відповідальністю «АСТЕК»

Ціна: 864 000,00 грн.

Значення
показників
згідно 3
пропозиціями
конкурсних
торгів
(ціновими
пропозиціями)
за критеріями
оцінки

Кількість
балів або
інших
оціночних
одиниць за
критеріями 1
відповідно до
методики :
оцінки (не і
заповнюється
для
процедури і
запиту
цінових
пропозицій)

78,29

100, 00

Загальна кількість балів за критеріями оцінки конкурсних пропозицій:
2. Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Алькор АС»

Примітка

78,29

г
Ціна:676 400,00 грн.

1 0 0 ,0 0

:

100,00

Загальна кількість балів за критеріями оцінки конкурсних пропозицій:

Без ПДВ

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:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ): 676 400,00 грн. (шістсот сімдесят шість
тисяч чотириста грн. 00 коп.) (без ПДВ).
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ): 864 000,00 грн. (вісімсот шістдесят чотири
тис. грн. 00 коп.) (з ПДВ).
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ): 676 400,00 грн. (шістсот сімдесят шість
тисяч чотириста грн. 00 коп.) (без ПДВ).
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 06.06.2016р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9 . 1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Алькор АС»;
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової карти платника податків: 39748807;
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон,
телефакс: 08643, Київська обл., Васильківський р-н, с. Митниця, вул. Польова, 18, тел. (050) 51222-31.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
22.06.2016р., 676 400,00 грн. (шістсот сімдесят шість тисяч чотириста грн. 00 коп.) (без 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
іаконодавством
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:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «А-СТЕК»;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Алькор АС»;
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 «А-СТЕК»;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Алькор АС»;
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.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

Дата та номер рамкової угоди: -.
Учасники рамкової угоди: -.
Строк, на який укладено рамкову угоду: -.
Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді: -.
Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником:-.

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури,
інформація про субпідрядників): -.
16. Склад комітеїу з конкурсних торгів:
Перший проректор
Голова комітету з конкурсних торгів

О.К. Закусило

начальник ЮВ

І.В. Саленко

головний бухгалтер

В.П. Денисенко

начальник ПФВ
заступник голови первинної
профспілкової організації

Д.Ф. Чомко

начальник відділу укладання
та супроводу договорів

О.Б. Петраш

начальник інформаційнообчислювального центру

Ю.В. Бойко

професор юридичного факультету

Д.О. Гетманцев

секретар комітету з конкурсних торпв

М.В. Голованенко

