ЗАТВЕРДЖЕННО
Наказ Міністерства
економічного розвитку і
торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ПРОТОКОЛ
розкриття пропозиції конкурсних торгів
21.08.2015 року
1. Замовник:
1.1. Найменування - Національний університет цивільного захисту України.
1.2. Місцезнаходження: 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94.
1.3. Відповідальний за проведення торгів – Тогобицька Віолета Джемалівна
телефон – 707-34-29
телефакс – 707-34-29
2. Інформація про предмет закупівлі: закупівлі Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

(19.20.2)
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 23.07.2015 року, №167979, ВДЗ №299
(23.07.2015)
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулось – 21.08.2015 року о 10.00 за Київським

часом
Місце розкриття – м. Харків, вул. Чернишевська, 94, конференц-зал
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій,
цінових пропозицій)
Номер і дата
реєстрації
замовником
пропозиції
конкурсних
торгів
(кваліфікаційної
пропозиції,
цінової
пропозиції)

Повне найменування (для юридичної
особи) або прізвище, ім’я, по батькові
(для фізичної особи) учасника процедури
закупівлі, код за ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника
податків*, місцезнаходження/місце
проживання, телефон/факс

Інформація про
наявність чи
відсутність
необхідних
документів,
передбачених
документацією
конкурсних
торгів (запитом
щодо цінових
пропозицій)

Ціна пропозиції
або ціни
окремих частин
предмета
закупівлі
(лотів) (якщо
окремі частини
предмета
закупівлі
визначені
замовником для
надання
учасниками
пропозицій
щодо них)

Примітки

Лот №1. Бензин А-95 (по талонам)

1. 20.08.2015

2. 20.08.2015

Товариство з обмеженою
відповідальністю
Виробничо-торгівельна фірма «АВІАС»
Код ЄДРПОУ 32560942
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя,
15а, тел. 763-14-24
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Люксонн»
Код ЄДРПОУ 35474377
61003, м. Харків, пр. Московський, 16,
тел. (057) 762-34-05

Додаток 1 до
протоколу

57600,00

Додаток 1 до
протоколу

59940,00
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3. 21.08.2015

1. 20.08.2015

2. 20.08.2015

3. 21.08.2015

1. 20.08.2015

2. 20.08.2015

3. 21.08.2015

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТЕХОЙЛ
РІТЕЙЛ»
Додаток 1 до
Код ЄДРПОУ 39582451
протоколу
01030, м. Київ,вул. Ярославів Вал,
буд. 5-В, телефакс (044) 359-03-30
Лот №2. Бензин А-92 (по талонам)
Товариство з обмеженою
відповідальністю
Виробничо-торгівельна фірма «АВІАС»
Код ЄДРПОУ 32560942
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя,
15а, тел. 763-14-24
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Люксонн»
Код ЄДРПОУ 35474377
61003, м. Харків, пр. Московський, 16,
тел. (057) 762-34-05

Додаток 1 до
протоколу

74880,00

Додаток 1 до
протоколу

73920,00

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТЕХОЙЛ
РІТЕЙЛ»
Додаток 1 до
Код ЄДРПОУ 39582451
протоколу
01030, м. Київ,вул. Ярославів Вал,
буд. 5-В, телефакс (044) 359-03-30
Лот №3. Дизельне паливо (по талонам)
Товариство з обмеженою
відповідальністю
Виробничо-торгівельна фірма «АВІАС»
Код ЄДРПОУ 32560942
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя,
15а, тел. 763-14-24
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Люксонн»
Код ЄДРПОУ 35474377
61003, м. Харків, пр. Московський, 16,
тел. (057) 762-34-05

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТЕХОЙЛ
РІТЕЙЛ»
Код ЄДРПОУ 39582451
01030, м. Київ,вул. Ярославів Вал,
буд. 5-В, телефакс (044) 359-03-30

54900,00

70400,00

Додаток 1 до
протоколу

70800,00

Додаток 1 до
протоколу

69840,00

Додаток 1 до
протоколу

66400,00

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і
мають відмітку в паспорті).

6. Присутні
6.1. Від учасників процедури закупівлі:

6.1.1._________-______________________________

__________________

(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) _________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6.1.2.____-

_____________________________

__________________

(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) _________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6.1.3._________________________________
__________________
(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) _________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів)
____
- ______________________________
(посада, прізвище, ініціали)

__________________
(підпис)

Проректор з наукової роботи
полковник служби цивільного захисту
Заступник голови комітету з конкурсних
торгів
Начальник курсу факультету № 4
полковник служби цивільного захисту
Член комітету з конкурсних торгів
Начальник юридичного сектору
майор служби цивільного захисту
Член комітету з конкурсних торгів
Начальник сектору з питань запобігання та
виявлення корупції
підполковник служби цивільного захисту
Член комітету з конкурсних торгів

____________

Андронов Володимир Анатолійович

____________

Аверін Євген Іванович

____________

Тогобицька Віолета Джемалівна

____________

Скляров Станіслав Олександрович

Голова комітету
з конкурсних торгів
Коврегін Володимир Володимирович
М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів
економіст

____________

Кулєшова Марія Олександрівна
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Додаток № 1
до протоколу
розкриття

Перелік документів, які підтверджують відповідність пропозиції Учасника
кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника

Перелік документів

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
Виробничоторгівельна фірма
«АВІАС»
Код ЄДРПОУ
32560942
49000, м.
Дніпропетровськ,
вул. Гоголя, 15а,
тел. 763-14-24

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Люксонн»
Код ЄДРПОУ
35474377
61003, м. Харків,
пр.
Московський,
16, тел. (057)
762-34-05

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«ТЕХОЙЛ
РІТЕЙЛ»
Код ЄДРПОУ
39582451
01030, м. Київ,вул.
Ярославів Вал, буд.
5-В, телефакс (044)
359-03-30

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції
учасника кваліфікаційним критеріям
Копія балансу за останній звітний
період.

Є

Є

Є

Копія звіту про фінансові результати за
останній звітний період.

Є

Є

Є

Копія звіту про рух грошових коштів за
останній звітний період.

Є

Є

Є

Оригінал довідки з обслуговуючої
банківської установи про відсутність
(наявність) заборгованості за кредитами
та відкриття рахунку із зазначенням всіх
банківських реквізитів на 2015 рік або
копія, завірена цією банківською
установою.

-

Є

Є

Довідка вільної форми, що містить
інформацію про досвід виконання
аналогічних договорів.

Є

Є

Є

Довідка вільної форми, що містить
інформацію про наявність працівників
відповідної кваліфікації, які мають
необхідний досвід та знання.

Є

Є

Є

Довідка вільної форми, що містить
інформацію про наявність обладнання та
матеріально-технічної бази.

Є

Є

Є

Перелік документів, через відсутність яких замовник приймає рішення про відмову
учаснику (відповідно до ст. 17 Закону)
Копія Статуту або іншого установчого
документу.
Копія
свідоцтва
про
державну
реєстрацію або Виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб
(фізичних осіб-підприємців).
Копія Витягу з Єдиного державного

Є

Є

Є

Є

Є

Є

-

Є

Є
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реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців.
Копія довідки ЄДРПОУ.
Копія
свідоцтва
про
реєстрацію
платника податку на додану вартість.
Копія довідки про взяття на облік
платника податків.
Копія паспорту (для фізичних осіб).
Документ,
який
підтверджує
повноваження особи, уповноваженої
підписувати договір (витяг з протоколу
зборів засновників про призначення
директора,
президента,
голови
правління,
довіреність
керівника
учасника та інше).
Довіреність, якщо інтереси учасника
представляє особа, яка не має права без
доручення виконувати дії від імені
суб’єкта господарювання (на підпис
документів щодо проведення торгів,
підпис протоколів, заяв, на виправлення
арифметичних помилок).
Оригінал довідки з податкової інспекції
про відсутність заборгованості по
обов’язковим платежам до бюджету,
дійсну на момент розкриття.

Є
Є

Є
Є

Є
Є

Є

Є

Є

-

-

-

-

Є

Є

Є

Є

Є

-

Є

Є

Є

Є

Оригінал довідки, про те, що учасник не
визнаний в установленому порядку
банкрутом і проти нього не порушено
справу про банкрутство, видану, не
раніше 10 календарних днів до дати
розкриття.
Проректор з наукової роботи
полковник служби цивільного захисту
Заступник голови комітету з конкурсних торгів
Начальник курсу факультету № 4
полковник служби цивільного захисту
Член комітету з конкурсних торгів
Начальник юридичного сектору
майор служби цивільного захисту
Член комітету з конкурсних торгів
Начальник сектору з питань запобігання та виявлення
корупції
підполковник служби цивільного захисту
Член комітету з конкурсних торгів

_________

Андронов Володимир Анатолійович

_________

Аверін Євген Іванович

________

Тогобицька Віолета Джемалівна

Скляров Станіслав Олександрович
__________

Голова комітету з конкурсних торгів
Перший проректор
полковник служби цивільного захисту

______________

М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів
економіст
_______________

Коврегін Володимир Володимирович

Кулєшова Марія Олександрівна
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