ЗВІТ
про результати проведення процедури
запиту цінових пропозицій
№ 3 від 15 березня 2011 року
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): Яценков Володимир Спиридонович, завідувач
дільниці, проспект Ак. Глушкова, 42, м. Київ, Україна, 03180, тел.: (044) 526-60-62,
факс: (044) 526-64-57, e-mail: ipmms@immsp.kiev.ua
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 України.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: продукти нафтоперероблення рідкі (23.20.1)
3.2. Кількість товарів, вид виконання робіт чи надання послуг: бензин: А-76 – 570 л,
А-95 – 17200 л
4. Інформування про процедуру закупівлі:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася
інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
проведення
процедури
запиту
цінових
пропозицій
(у
разі
наявності):
http://www.immsp.kiev.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на вебпорталі Міністерства економіки України: 07.02.2011 р., № 18399 (ПАЛ), оприлюдненого в
інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 16 (462) від 07.02.2011 р.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 28.02.2011 р.,
№ 10785 (ПАЛ), оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель»
№ 25 (471) від 28.02.2011 р.
4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових
пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України:
14.03.2011р., № 008181 (ПАЛ), оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник
державних закупівель» № 31 (477) від 14.03.2011 р.
5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції:
5.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три)
5.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
№ 1 ТОВ «КЛО-КАРТА»,
№ 2 ПП «АВТОРУХ»,
№ 3 ТОВ «АРТАНІЯ»
5.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:
№ 1 код 36291384,
№ 2 код 36291410,
№ 3 код 31868257
5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи):
№ 1 04074, м. Київ, вул. Я. Івашкевича, 6-8А
№ 2 04212, м. Київ, вул. Богатирська, 1-Г
№ 3 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 33

6. Інформація щодо цінових пропозицій:
6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 22.02.2011 р. до 12.00.(час)
6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 22.02.2011 р. о 14.00.(час)
6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 3 (три)
6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення:
цінова пропозиція ПП «АВТОРУХ» не містить оригіналу або завіреної копії довідки з
банку/банків про відсутність заборгованості по кредитам не більше двомісячної давнини
відносно дати розкриття цінових пропозицій. Також не містить переліку прізвищ і посади
осіб, уповноважених діяти від імені учасника, які мають право підписувати юридичні
документи на предмет виконання зобов'язань по результатах торгів.
6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції:
№ 1 ТОВ «КЛО-КАРТА», 198425,50 грн. з ПДВ,
№ 2 ТОВ «АРТАНІЯ», 199860,78 грн. з ПДВ,
№ 3 ПП «АВТОРУХ», 199308,30 грн. з ПДВ
6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну
(з ПДВ)
198 425,50 гривень;
(цифрами)
сто дев’яносто вісім тисяч чотириста двадцять п’ять гривень, 50 коп.
(словами)
6.7. Дата акцепту пропозиції: 24.02.2011 р.
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ТОВ «КЛО-КАРТА»
7.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 36291384
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 04074, м. Київ, вул. Я.Івашкевича, 6-8А,
тел. (044) 494-31-11
8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 09.03.2011 р., 198 425,50 грн. з ПДВ
9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.
10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:
10.1. Дата прийняття рішення.
10.2. Підстави.
11. 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:
11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають
встановленим законодавством вимогам:
ТОВ «КЛО-КАРТА»,
ТОВ «АРТАНІЯ»
11.2. 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:
ПП «АВТОРУХ»
11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:
ТОВ «КЛО-КАРТА»,
ТОВ «АРТАНІЯ»,
ПП «АВТОРУХ»
11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та
підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.
12. Інша інформація:
Оцінка цінових пропозицій запиту цінових пропозицій здійснюється на основі
критерію ціна пропозиції при досягненні заявлених характеристик послуг.

Згідно річного кошторису для продуктів нафтоперероблення рідких (код ДК 016-97 –
23.20.1) – бензин А-76, бензин А-95 сума фінансування, передбачена на дану мету становить
190 000,00 грн. (сто дев’яносто тисяч гривень 00 коп.).
Найнижча ціна серед цінових пропозицій, що відповідають усім вимогам,
запропонована ТОВ «КЛО-КАРТА» становить 198 425,50 грн.
Відповідно до абзацу другого частини 2 статті 30 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI передбачена можливість визнання торгів
такими, що не відбулись у разі, коли ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів
перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі. Однак, норми
згаданого вище пункту не зобов’язують замовників вчиняти саме такі дії, тобто замовник
може прийняти рішення про акцептування такої пропозиції конкурсних торгів.
Відповідно до норм частини п’ятої статті 40 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI умови договору про закупівлю не повинні
відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції)
переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про
закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів
закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення
сторонами договору ціни договору про закупівлю.
На підставі зазначеного вище та з метою дотримання вимог чинного законодавства в
сфері державних закупівель акцептовано цінову пропозицію учасника ТОВ «КЛО-КАРТА» з
ціною 198 425,50 грн., а після опублікування оголошення про результати проведення
процедури закупівлі додатковою угодою зменшено обсяг товару, що закуповується,
зменшивши таким чином вартість договору до реального фінансування видатків.
13. Склад комітету 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.
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).
Голова комітету конкурсних торгів,
заступник директора

В.П. Клименко

