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ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів
№ 1 від 11 січня 2011 р.
1. Замовник:
1.1. Найменування: Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05417503
1.3. Місцезнаходження: 03680 Україна, м. Київ, проспект А. Глушкова, 42
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, e-mail): з технічних питань – заступник директора
Шелудько Василь Васильович, тел.: (044) 526-62-83, факс: (044) 526-64-57;
з питань процедури торгів – науковий співробітник Аронова Надія Григорівна,
тел.: (044) 526-55-06, факс: (044) 526-64-57, tender@immsp.kiev.ua,
03180 Україна, м. Київ, проспект А. Глушкова, 42
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Національна Академія Наук України, ідентифікаційний код 00019270
2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти державного бюджету
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги з проведення розслідувань і забезпечення
безпеки (74.60.1) - послуги з охорони.
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: послуги з охорони
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про
закупівлю: www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
закупівлю: http://www.immsp.kiev.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 01.11 2010 р., № 41403
інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» № 44 (432) від 01.11.2010 р.
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом)
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 17.12 2010 р., № 10327
(ТРП) інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» № 52(440) 17.12.2010 р.
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного
на веб-порталі Міністерства економіки України: 10.01 2011 р., № 01837 (ТРП)
інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» № 4 (450) 10.01.2011 р.
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у
відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 5 (п’ять)
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
№ 1 ТОВ «ЩИТ – 1»,
№ 2 ПП «ГРУПА-ШЕРИФ»,
№ 3 ПП «КОНГРЕС-ОХОРОНА»,
№ 4 ТОВ «МАКС БЕЗПЕКА»,
№ 5 ПП «ГАРАНТУС».
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6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:
№ 1 код 36957425,
№ 2 код 33099853,
№ 3 код 34967902,
№ 4 код 32286077,
№ 5 код 36517641.
6.4. Місцезнаходження:
№ 1 м. Київ, 03187, пр. Ак. Глушкова, 14, оф.85
№ 2 м. Київ, 02093, вул. Поліська, 22, кв. 126
№ 3 м. Київ, 02091, вул. Харківське шосе, буд. 168, кв. 43
№ 4 с. Нижча Дубечня, вул. Леніна, 50, Вишгородський район, Київська область, 07361
№ 5 cмт Глеваха, вул. Вокзальна, 45, кв. 84, Васильківський р-н, Київська обл., 08631.
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 01.12.2010 р. до 12.00
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 01.12.2010 р. о 14.00
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 5 (п’ять)
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування
процедури двоступеневих торгів).
7.5 Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
№ 1 ТОВ «ЩИТ – 1», 349 962,00 грн. з ПДВ
№ 2 ПП «ГРУПА-ШЕРИФ», 388 944,00 грн. з ПДВ
№ 3 ПП «КОНГРЕС-ОХОРОНА», 415 224,00 грн. з ПДВ
№ 4 ТОВ «МАКС БЕЗПЕКА», 324 996,00 грн. з ПДВ
№ 5 ПП «ГАРАНТУС», 321 930,00 грн. з ПДВ
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:
1. ПП «ГАРАНТУС» – ціна за послуги вказана з порушеннями норм Кодексу законів
про працю України. Відповідно до статті 107 Кодексу законів про працю України робота у
святковий і неробочий день оплачується у подвійному розмірі:
працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками – у розмірі
подвійної годинної або денної ставки;
працівникам, які одержують місячний оклад – у розмірі одинарної годинної або денної
ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах
місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу,
якщо робота провадилася понад місячну норму.
Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий і
неробочий день.
Також згідно з статтею 108 Кодексу законів про працю України робота у нічний час (стаття
54) оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою
(регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної
ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.
Від ПП «ГАРАНТУС» надійшла розгорнута калькуляція послуг та розрахунок утримання
одного співробітника охорони без врахування зазначених вище надбавок та доплат. Таким
чином ПП «ГАРАНТУС» порушило підпункт 3.1.1, пункту 3.1. Ціна пропозиції, Розділу 5
Документації конкурсних торгів «При розрахунку ціни, за яку Учасник згоден виконати
замовлення, враховується ціна предмету закупівлі, відповідно до цієї інструкції та всі
витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань Учасника процедури закупівлі по виконанню
договору, з усіма податками, зборами та обов’язковими платежами відповідно до
законодавства України».
2. ТОВ «МАКС БЕЗПЕКА» – містить завірену копію довідки з банку про наявність
рахунків в банківських установах від 19.11.2010 р., що не відповідає вимогам документації
конкурсних торгів, в якій зазначено що довідка повинна бути не більше тижневої давнини
відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Також пропозиція містить завірену
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копію довідки державного підприємства «Державний центр з питань відновлення
платоспроможності та банкрутства» про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі
даних про підприємства щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство від
9.11.2010 р., що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, в якій зазначено що
довідка повинна бути не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій
конкурсних торгів. Також подано копію довіреності на уповноважену особу, яка підписувала
пропозицію конкурсних торгів, а згідно підпункту 5, пункту 2.1, розділу 3 документації
конкурсних торгів вимагалось надання оригіналу довіреності.
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 349 962,00
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 415 224,00
номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 349 962,00
(цифрами)
Триста сорок дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят дві грн.
(словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 15.12 2010 р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ТОВ «ЩИТ – 1»
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: ЄДРПОУ 36957425
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс: м. Київ, проспект Ак. Глушкова, 14, оф. 85, 03187, тел.: (044) 526-77-35
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 04.01.2011 р., 349 962,00 грн. з ПДВ
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало
місце).
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Причини.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин,
встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають
встановленим законодавством вимогам:
ТОВ «ЩИТ – 1»,
ПП «ГРУПА-ШЕРИФ»,
ПП «КОНГРЕС-ОХОРОНА».
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не
відповідають встановленим законодавством вимогам:
ТОВ «МАКС БЕЗПЕКА»,
ПП «ГАРАНТУС».
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:
ТОВ «ЩИТ – 1»,
ПП «ГРУПА-ШЕРИФ»,
ПП «КОНГРЕС-ОХОРОНА»,
ТОВ «МАКС БЕЗПЕКА»,
ПП «ГАРАНТУС».
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13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та
підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію:
Ціна пропозиції конкурсних торгів при досягненні заявлених характеристик послуг.
Максимально можлива кількість балів по критерію Ціна дорівнює 100 балам.
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:
1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції
конкурсних торгів, ціна, якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива
кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за
формулою:
Б обчисл = Цmin/Цобчисл*100, де
Б обчисл – обчислювана кількість балів;
Ц min – найнижча ціна;
Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм Ціна.
1. На лист-запит № 1118/6, від 18 листопада 2010 р. щодо надання роз'яснення від
ПП «Конгрес», всім учасникам листом № 148/9-76 від 18.11.2010 надіслано відповіді.
2. На лист-запит № 125, від 19 листопада 2010 р. щодо надання роз'яснення від
ДП «АПБ «Беркут», всім учасникам листом № 148/9-77 від 22.11.2010 надіслано відповіді.
15. Склад комітету з конкурсних торгів:
Клименко В.П., заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів,
Грінчук В.М., головний інженер, заступник голови комітету з конкурсних торгів,
Аронова Н.Г., н.с., секретар комітету з конкурсних торгів,
Шелудько В.В., заступник директора, член комітету з конкурсних торгів,
Башинська Т.В., головний бухгалтер, член комітету з конкурсних торгів,
Вишневський В.В., старший науковий співробітник, член комітету з конкурсних торгів,
Цюпа Л.І., завідувач планово-виробничим відділом, член комітету з конкурсних торгів.
Голова комітету конкурсних торгів,
заступник директора

В.П. Клименко

