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ПРОТОКОЛ № 5
від 22 лютого 2011
розкриття пропозицій конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
1. Замовник:
1.1. Найменування
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
1.2. Місцезнаходження
03680, Україна, м. Київ, проспект Ак. Глушкова, 42
1.3. Відповідальний за проведення торгів
Яценков Володимир Спиридонович
(прізвище, ім'я, по батькові)
телефон (044) 526-60-62
телефакс (044) 526-64-57
2. Інформація про предмет закупівлі:
продукти нафтоперероблення рідкі (23.20.1) – бензин А-76, бензин А-95.
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель:
№ 16 (462) від 07.02.2011 р., оголошення № 18399 (ПАЛ), оприлюдненого в інформаційному
бюлетені «Вісник державних закупівель»
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових
пропозицій) відбулося 22.02.2011 р. (дата) 14.00.(час)
Місце розкриття 03680, Україна, м. Київ, проспект Ак. Глушкова, 42, лабораторний корпус
№ 2, кімн. 517-б.
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій),
запропонованих учасниками процедури закупівлі:
Інформація про
Ціна пропозиції або
Номер і дата Повне найменування для
наявність
ціни окремих частин
реєстрації
(юридичної особи) або та
необхідних
прізвище, ініціали (для
предмета закупівлі
замовником
документів,
фізичної особи) учасника
(лотів) (якщо окремі
пропозиції
передбачених
процедури закупівлі,
частини предмета Примітки
конкурсних
документацією
ідентифікаційний код
закупівлі визначені
торгів
конкурсних
місцезнаходження/
замовником для
(кваліфікаційної
торгів
місце проживання/
надання учасниками
пропозиції,
(запитом щодо
реєстрації,
пропозицій щодо
цінової
цінових
телефон/телефакс
пропозиції)
них)
пропозицій)
№1
21.02.2011

№2
22.02.2011

ТОВ «КЛО-КАРТА»
код ЄРДПОУ 36291384,
04074, м. Київ,
вул. Я.Івашкевича, 6-8А,
Тел. 494-31-11
ПП «АВТОРУХ»
код ЄРДПОУ 36291410,
04212, м. Київ
вул. Богатирська 1-Г
Тел. 496-46-40

198425,50
У додатку до
протоколу
розкриття
199308,30
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№3
22.02.2011

ТОВ «АРТАНІЯ»
код ЄРДПОУ 31868257,
04073, м. Київ,
вул. Сирецька, 33
Тел. 467-78-25

У додатку до
протоколу
розкриття

199860,78

6. Присутні:
6.1. Від учасників процедури закупівлі:
____________________________________________________________ ___________________
(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)
___________________________________________________________ ____________________
(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)
___________________________________________________________ ____________________
(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
Голова комітету з конкурсних торгів
Клименко
Віталій Петрович
заступник директора

___________

Заступник голови комітету з конкурсних торгів
Грінчук
Володимир Михайлович
головний інженер

___________

Секретар комітету з конкурсних торгів
Аронова
Надія Григорівна
науковий співробітник

___________

Члени комітету з конкурсних торгів
Шелудько
Василь Васильович
заступник директора

___________

Башинська
Тетяна Володимирівна

головний бухгалтер

___________

старший науковий співробітник

відпустка
___________

Вишневський
Віталій В’ячеславович
Цюпа
Людмила Іванівна

завідувач планово-виробничим відділом
___________

Голова комітету з конкурсних торгів Клименко В.П._________________________
(прізвище, ініціали)

(підпис) М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів Аронова Н.Г. _______________________
(прізвище, ініціали)

(підпис)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заповнену форму «цінової пропозиції» згідно з Додатком № 1 запиту
Завірена копія Статуту
Завірена копія документа про державну реєстрацію учасника
Завірена копія довідки про включення в ЄДРПОУ
Завірена копія довідки про реєстрацію платника податків (форма № 4ОПП)
Завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ чи єдиного податку
Інформацію та документи про відповідність запропонованого Товару технічним вимогам відповідно до Додатку № 2
Істотні умови договору (Додаток № 3) повинні бути підписані уповноваженою особою учасника і містити печатку учасника
(крім підприємців, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства)
9. Інформаційна довідка про учасника (перелік службовців, які мають необхідні знання та досвід виконання умов договору про
закупівлю, їх кваліфікація, коротка довідка про діяльність учасника)
10. Інформаційна довідка про основних покупців товарів, які є об`єктом конкурсних торгів за 2010 рік (за наявності
господарської діяльності за зазначений період або за період фактичного здійснення такої діяльності) із наданням копій
(завірених підписом уповноваженої особи та печаткою учасника) відгуків покупців та/або копій відповідних укладених
договорів
11. Завірена копія балансу та звіту про фінансові результати за 9 місяців 2010 р. (Форма № 1 та Форма № 2)
12. Завірена копія звіту про рух грошових коштів за 9 місяців 2010 р. (Форма № 3)
13. Оригінал або завірена копія довідки з банків/банку про наявність рахунків в банківських установах
14. Оригінал або завірена копія довідки з банку/банків про відсутність заборгованості по кредитам не більше двомісячної
давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій

ТОВ «АРТАНІЯ»

Назва документу

ПП «АВТОРУХ»

Найменування учасника
процедури закупівлі

№
п/п

ТОВ «КЛО-КАРТА

Додаток № 1
до форми Протоколу розкриття
цінових пропозицій
Інформація про наявність та правильність оформлення всіх необхідних документів, передбачених запитом цінових пропозицій
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15. Оригінал або завірену копію довідки Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України або 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 не більше
двомісячної давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій
16. Оригінал або завірену копію довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні,
не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій
17. Завірену копію документу, який підтверджує повноваження керівника (копію наказу про призначення керівника
підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником або виписку
з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління або копію довіреності керівника учасника
та інше). У разі якщо підписувати договір, тощо, буде інша уповноважена особа, надати документальне підтвердження
повноважень цієї особи (оригінал довіреності)
18. Прізвища і посади осіб, уповноважених діяти від імені учасника та які мають право підписувати юридичні документи на
предмет виконання зобов'язань по результатах торгів. Довіреність уповноваженої особи учасника на право участі в запиті
цінових пропозицій та підпису документів в тому числі по результатах торгів
19. Завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою копія паспорта керівника учасника (1-2 стор., стор. із
відомостями про місце реєстрації (проживання)

У таблиці зазначається:
«+» – наявність документу;
«-» – відсутність документу.
Голова комітету з конкурсних торгів

В.П. Клименко
(підпис) М.П.
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