ЗВІТ
про результати проведення процедури
запиту цінових пропозицій
№ 05' від оЛ. 08. 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.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по
батькові, пое зда та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського
телефонного зв'язку, електронна адреса): перший проректор, голова комітету з конкурсних торгів
- Закусило Слег Калеыикович; Комітет з конкурсних торгів: телефон/факс: (044) 239-34-82,
кпи_іепсІег(яlukr.net.
2. Предмет з акупівлі:
2.1. Найменування: код 38.11.6 (90512000-9) - послуги підприємств щодо перевезення безпечних
відходів ((за кодом СІРУ за ДК 021:2015 - 90512000-9 - послуги з перевезення сміття) - послуги
підприємств щодо вивезення твердих побутових відходів, великогабаритних відходів)
2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг: код 38.11.6 (90512000-9) - послуги підприємств щодо
перевезення безпечних відходів ((за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 90512000-9 - послуги з
перевезення сміття) — послуги підприємств щодо вивезення твердих побутових відходів,
великогабаритних відходів)
2.3. Місце поставки товарів, надання послуг: за адресами замовника.
2.4. Строк поставки товарів, надання послуг: березень - квітень 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: №029297, ВДЗ №23(04.02.2016) від 04.02.2016р.
3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №052911, ВДЗ №37(24.02.2016) від
24.02.2016р.
3.4. Дата оприлюдненім і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №064537, ВДЗ
№42(02.03.2 )16) від 02.03.2016р.
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. Дочірнє підприємство «Фірма Альтфатер Київ»;
2. Товарист во з обмеженою відповідальністю «Крамар Рісайклінг»;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Володар Роз».
4.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
1. 25280118;
2. 32068819;
3. 21701113.
4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи):
1. 03151, м. Київ, пр-т Повітрянофлотський, 72, тел./факс: (044) 501-59-13, (044) 249-95-17;
2. 03061, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 29, кв. 64; тел./факс: (044) 408-11-04,406-98-68;
3. 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15, тел./факс: (044) 576-95-51.

5. Інформація про цінові пропозиції:
5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 18.02.2016 р. до 11год. 00 хв.
5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 18.02.2016 р. о 14 год. ЗО хв.
5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 3 (три).
5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення: 5.5. Ціна кожної цінової пропозиції:
Повне наймі ;нування (для
юридичне ї особи) абі»
прізвище, ім я, по батько ві
(для ф ІЗИ ' іної особи),
іденітиф ікаційний
код/реєетра ційний номер
облікової ка| зтки платника
податків к учасника
процедур и закупівлі

1. Дочірнє
підприємство
«Фірма Альтфатіер
Київ»

Критерії оцінки
пропозицій конкурсних
торгів (цінових
пропозицій)

Ціна: 319 022,54 грн.

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

100, 00

Примітка

94,01

Загальна кількість балів за критеріями оцінки конкурсних пропозицій:
2. Товариство з
обмеженою
відповів альністю
«Крамар
Рісайклінг»

Ціна: 299 930,50 гри»

100, 00

Ціна: 299 932,14 грн.

100, 00

94,01

100,00

Загальна і ількість балів за критеріями оцінки конкурсних пропозицій:
3. Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Фірма «Володар
Роз»

1

100,00

99,99

Загальна ігількість балів за критеріями оцінки конкурсних пропозицій:

99,99

5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з
податком на додану вартість):
299 930,50 гш . (двісті дев’яносто дев’ять тис, дев’ятсот т р и д ц я т ь грн. 50 коп.) (з ПДВ)
5.7. Дата акцепту пропозиції: 19.02.2016 р.
6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
6.1. Найменування/прізвшце, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Крамар Ркайклінг»;
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32068819;
6.3. 03061, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 29, кв. 64; тел./факс: (044) 408-11-04, 406-98-68;
7. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
01.03.2016 г 299 930,£>0 грн. (двісті дев’яносто дев’ять тис, дев’ятсот тридцять грн. 50 коп.) (з

ЕШШ
8. Дата і підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю. -

9. Відміна аб© визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій:
9.1. Дата при йняття рішення. 9.2. Підстава, 10. Зведенії 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. Дочірнє п ідприємств.о «Фірма Альтфатер Київ»;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Крамар Рісайклінг»;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Володар Роз».
10.2. Перелії: учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава
(перелік підстав) для кожного такого учасника: -.
13. Інша інформація.
14. Склад комітету з конкурсних торгі
Перший проректор
Голова комітету з кошсурсних торгів
проректор з ідміністраїтивно-господарсь
заступник голови комітету з конкурсних

начальник К)В

головний бухгалтер

начальник Е ФВ

О.Б. Білявська

заступник голови первинної
профспілкої ої організації

Д.Ф;Чомко

начальник в дділу укладання
та супроводу договорів

О.Б. Петраш

начальник інформаційнообчислювального центру

професор юридичного факультету

секретар комітету з конкурсних торгів

