ЗВІТ
про результати проведення процедури
запиту цінових пропозицій
№ clfy від • / O V . 2016 року
1. Замовник:
I I Найменування: Київський національний університет ім ені Тараса Ш евченка.
1.2. Код за СДРПОУ: 02070944.
1 3. М ісцезнаходження: У країна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, б0„
1.4. Посадові особи замовника, уповноваж ені здійсню вати 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): перш ий проректор, голова комітету з конкурсних
то р гів - Закусило Олег Каленикович; К омітет з конкурсних торгів: телефон/факс: (044) 23934-82, knu tender@ ukr.net.
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування: код 20.11.1 (24111000-5) - гази пром ислові ((за кодом CPV за Д К 021:2015 24111000-5 - водень, аргон, інертні гази, азот і кисень) - азот зріджений) - 54 тони
2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг: 54 тони.
2.3. Місце поставки товарів, надання послуг: за адресою Замовника.
2.4. Строк поставки товарів, надання послуг: квітень-грудень 2016р.
3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщ увалася інформація про проведення
процедури запиту цінових пропозицій. 3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщ еного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель: № 076882, ВДЗ № 51(16.03.2016) від 16.03.2016р.
3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщ еного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель. № 094043, ВДЗ № 64(04.04.2016) від
04.04.2016р.
3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій,
розміщ еної на веб-порталі У повноваж еного органу з питань закупівель: № 103008, ВДЗ
№ 74(18.04.2016) від 18.04.2016р.
4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції:
4.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три)
4.2. Найменування/прізвищ е, ім'я, по батькові:
1. Приватне акціонерне товариство «Харківський автогенний завод»;
2. Публічне акціонерне товариство «Лінде Газ Україна»;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ф ірма «Кріогенсервіс».
4.3. Код за ЄДРПО У /реєстраційний номер облікової картки платника податків:
1. 00204783 ;
2. 05761850 ;
3. 21543199 .
4.4. М ісцезнаходження (для ю ридичної особи) та місце прож ивання (для ф ізичної особи):
1. 61046, м. Харків, вул. А втогенна, буд. 10;, тел. (057) 728-01-11; факс: (057) 728-02-22;
2. 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Киснева,буд.1; тел. (044) 412-12-40, (067) 562-38-13;
3. 08132, Київська обл., Києво-Святош инський 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): 29.03.2016 р. до 11год. 00 хв.
5 .2 . Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 29.03.2016 р. о 15 год. 00 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 найменування (для
юридичної особи) або прізвище,

ім'я, по батькові (для фізичної
особи), ідентифікаційний
код/реєстраційний номер облікової
картки платника податків*
учасника процедури закупівлі
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товариство «Харківський
автогеннии завод»
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Загальна кількість балів за критеріям и оцінки конкурсних пропозицій:
2. Публічне акціонерне
товариство «Лінде Газ Ціна:194 400,00 грн.
Україна»
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Загальна кількість балів за критеріями оцінки конкурсних пропозицій:
3. Товариство з
обмеженою
відповідальністю «Ф ірма
«Кріогенсервіс»
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Загальна кількість балів за критеріями оцінки конкурсних пропозицій:

100,00

5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам зам овника та має найниж чу ціну (з
податком на додану вартість):
123 659,78 грн. (сто двадцять три тис, ш істсот п ’ятдесят д ев ’ять грн. 78 копЛГз ТТІТШ.
5 .7 . Дата акцепту пропозиції: 01.04.2016 р.
б» Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
6.1. Найменування/прізвищ е, ім'я, по батькові: Товариство з обмеж еною відповідальністю
«Фірма «Кріогенсервіс»;
6.2. Код за ЄДРПО У /реєстраційний номер облікової картки платника податків: 21543199 ;
6.3. 08132, Київська обл., Києво-Святош инський 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:
15.04.2016 р., 123 659,78 грн. (сто двадцять три тис, ш істсот п ’ятдесят д ев ’ять грн. 78 коп.)(з
ЧД В ),
8. Дата і підстави прийняття ріш ення про не укладення договору про закупівлю. -

9. Відміна або визнання такою , що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій:
9.1. Дата прийняття ріш ення. 9 .2 . Підстава. 10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
законодавством вимогам докум ентів, що підтвердж ую ть наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення держ авних закупівель" (далі Закон), із зазначенням відповідних підстав:
10.1. Перелік учасників, щ одо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
1. Приватне акціонерне товариство «Харківський автогенний завод»;
2. Публічне акціонерне товариство «Лінде Газ Україна»;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ф ірма «Кріогенсервіс».
10 .2 . Перелік учасників, щ одо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава
(перелік підстав) для кожного такого учасника:
13. Інша інформація, на підставі п.2 ч. 1 ст. 29 Закону У країни «Про здійснення державних
закупівель» та не відповідності вимогам документації конкурсних торгів Замовника відхилена
пропозиція Публічного акціонерного товапиства «Лінде Газ Укпаїна».
14. Склад комітету з конкурсних торі
Перший проректор
Голова комітету з конкурсних торгів

О.К. Закусило

проректор з адміністративно-господарс
заступник голови комітету з конкурсни

В.П. М акаренко

начальник ЮВ

І.В. Саленко

головний бухгалтер

В.П. Денисенко

начальник ПФВ
заступник голови первинної
11рофспілкової організації
начальник відділу укладання
та супроводу договорів
начальник інформаційнообчислювшІьного центру

Ю .В. Бойко

професор юридичного факультету

Д.О. Гетманцев

секретар комітету з конкурсних торгів

