ЗВІТ
про результати проведення процедури
запиту цінових пропозицій
№ Я від '/*/• 0¥. 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. Киш, вул. Володимирська, 60.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище,
ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): перший проректор, голова комітету з
конкурсних торгів - Закусило Олег Каленикович; Комітет з конкурсних торгів:
телефон/факс: (044) 239-34-82, knu_tender@ukr.net.
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування: код 20.11.1 (24110000-8) - гази промислові ((за кодом СРУ за ДК
021:2015 - 24110000-8 - промислові гази) - аргон, азот, діоксид вуглецю, гелій, кисень,
ацителен, водень, газові суміші (різні найменування)) - 25 найменувань
2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг: 25 найменувань.
2.3. Місце поставки товарів, надання послуг: за адресами Замовника.
2.4. Строк поставки товарів, надання послуг: з дати підписання договору до 31.12.2016р.
3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
проведення процедури запиту цінових пропозицій. 3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель №123989, ВДЗ №100(27.05.2016) від 27.05.2016р.
3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель №132434, ВДЗ №112(14.06.2016)
від 14.06.2016р., №139695, ВДЗ №122(01.07.2016) від 01.07.2016р.
3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових
пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №143616,
ВДЗ №129(11.07.2016) від 11.07.2016р.
4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції:
4.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три)
4.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
1. Публічне акціонерне товариство «Лінде Газ Україна»;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЛАР»;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Кріогенсервіс»;
4.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
1. 05761850;
2. 34742748;
3. 21543199;
4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи):
1.49074, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Киснева, буд.1, тел. (044) 412-12-40, (067) 562-3813;
2. 36014, м. Полтава, вул. Зигіна, 29„ тел.: (0532) 687-000;
3. 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петрівське, вул. Київська, 29-К., тел.:
(044) 496-30-70, тел./факс: (044) 496-30-71.
5. Інформація про цінові пропозиції:

5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 09.06.2016 р. до 11 год. 00 хв.
5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 09.06.2016 р. о 14 год. ЗО хв.
5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: З (три).
5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення: 5.5. Ціна кожної цінової пропозиції:
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

Значення
Критерії оцінки
пропозицій конкурсних І показників
торгів (цінових
згідно 3
пропозицій)
пропозиціями
конкурсних
торгів
(ціновими
пропозиціями):
за критеріями;
оцінки

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

Примітка

1. Публічне акціонерне
Ціна: 227 931,60 грн. | 100, 00
100,00
товариство «Лінде Газ
Україна»
Загальна кількість балів за критеріями оцінки конкурсних пропозицій:

100,00

2. Товариство з
обмеженою
Ціна: 257 412,00 грн.
100,00
88,55
відповідальністю
«БІЛАР»
Загальна кількість балів за критеріями оцінки конкурсних пропозицій:

88,55

3. Товариство з
обмеженою
Ціна: 239 959,14 грн.
100, 00 : 94,99
відповідальністю «Фірма
«Кріогенсервіс»
Загальна кількість балів за критеріями оцінки конкурсних пропозицій:

94,99

* 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).
5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з
податком на додану вартість): 239 959,14 грн. (двісті тридцять дев'ять тисяч дев’ятсот
п'ятдесят дев'ять грн. 14 коп.) (з ПДВ)
5.7. Дата акцепту пропозиції: 30.06.2016 р.
6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фірма «Кріогенсервіс»;
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 21543199;
6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.
Петрівське, вул. Київська, 29-К., тел.: (044) 496-30-70, тел./факс: (044) 496-30-71.
7. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
08.07.2016 р., 239 959,14 грн. (двісті тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять
грн. 14 коп.) (з ПДВ)

8. Дата і підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю. 9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій:
9.1. Дата прийняття рішення. 9.2. Підстава. 10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі Закон), із зазначенням відповідних підстав:
10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
1. Публічне акціонерне товариство «ЛіндеХ§з Україна»;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Б1ЛАР»;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Кріогенсервіс»;
10.2. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та
підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника:
13. Інша інформація. ТОВ «Лінде Газ Україна» протягом терміну, передбаченого абзацем 4 ч.
5 ст. 36 Закону України № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами) (далі
- Закон), не підписало договір із замовником. Підписаний зі сторони учасника договір було
надано у день, наступний за останнім дйШ для підписання договору відповідно до вимог
Закону. Відповідно до ч.5 ст. 36 Закону у разі не підписання договору з вини учасника
протягом часу, передбаченого Законом, Замовник акцептує найнижчу цінову пропозицію з
числа інших цінових пропозицій, строк дії яких не минув. Після не підписання договору ТОВ
«Лінде Газ Україна» найбільш економічно вигідною визнана пропозиція товариства з
обмеженою відповідальністю «Фірма «Кріогенсері
14. Склад комітету з конкурсних торгів
ііі

Перший проректор
Голова комітету з конкурсних торгів

О.К. Закусило

начальник ЮВ

І.В. Саленко

головний бухгалтер

Н*М

В.П. Денисенко

начальник ПФВ

О.Б. Білявська

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 торгів

М.В. Голованенко

