ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів
та попередньої кваліфікації
№ 6 від 24.03.2016 року

1. Замовник:
1.1. Найменування - Національний університет цивільного захисту України.
1.2. Код за ЄДРПОУ 08571363.
1.3. Місцезнаходження: вул. Чернишевська, 94, Харківська область, м. Харків, Київський
район, 61023.
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, електронна адреса: Тогобицька Віолета Джемалівна, начальник
юридичного сектора – секретар комітету з конкурсних торгів; м. Харків, вул.
Чернишевська, 94; (057) 707-34-29; yur_sektor@nuczu.edu.ua
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі:
2.1. Найменування:«-«.
2.2. Код за ЄДРПОУ: «-«.
2.3. Місцезнаходження: «-«.
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів: «-«.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз,
коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене (код класифікатора 10.11.1),
т.ч.
Частина предмету закупівлі (Лот) №1 - М'ясо яловичини охолоджене першої категорії
(ДСТУ 6030:2008)
Частина предмету закупівлі (Лот) №2. М'ясо свинини охолоджене першої категорії (ДСТУ
7158:2010).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Частина предмету закупівлі (Лот) №1 - М'ясо яловичини охолоджене першої категорії
(ДСТУ 6030:2008) – 25000 кг (двадцять п’ять тисяч кілограм).
Частина предмету закупівлі (Лот) №2. М'ясо свинини охолоджене першої категорії (ДСТУ
7158:2010)– 25000 кг (двадцять п’ять тисяч кілограм).
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
м. Харків, вул. Чернишевська,94;
м. Харків, вул. Баварська,7;
Харківська область, Чугуївський район, с. Фігуровка (навчальний полігон).
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень-грудень 2016 року.
4. Процедура закупівлі – Відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про
закупівлю: nuczu.edu.ua.
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 25.01.2016 р. №016186, ВДЗ
№15(25.01.2016)
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 12.03.2016 р.
№073358, ВДЗ №48(12.03.2016).
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель: 24.03.2016 р. №084442, ВДЗ №57(24.03.2016).

5.5 Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про
закупівлю: «-«.
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів:
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 4 (чотири) учасників.
6.2. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові:
ФО-П Плотніков Олександр Вікторович;
Підприємство «Щит» Дніпропетровської обласної громадської організації «Інвалідів та
учасників бойових дій»;
ФО-П Мартиненко Віталій Олександрович;
ФО-П Дзюба Сергій Сергійович;
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
2483607611;
35985110;
3317603337;
2787920896.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
пр.-т. Перемоги, 61-б, кв. 3, Харківська обл., м. Харків;
вул. Набережна Перемоги, 50-б, оф.5, м. Дніпропетровськ;
вул. Комсомольське шосе, 47/5, Харківська обл., м. Харків;
вул. Деревянко, 3, Харківська обл., м. Харків.
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 11.03.2016 року до 09:00 год.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 11.03.2016 року о 11:00 год.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів:4 (чотири).
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування
процедури двоступеневих торгів): «- «.
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торів:
Лот №1 – ціна: 1 525 000,00 (один мільйон п’ятсот двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) грн.
ПДВ не передбачений, ціна за одиницю: 61,00 (шістдесят один грн. 00 коп.) грн. ПДВ не
передбачений;
Лот №2 - ціна: 1 392 500,00 (один мільйон триста дев’яносто дві тисячі п’ятсот грн. 00
коп.) грн. ПДВ не передбачений, ціна за одиницю: 55,70 (п’ятдесят п’ять грн. 70 коп.) грн.
ПДВ не передбачений;
Лот №1 – ціна: 1 335 000,00 (один мільйон триста тридцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) грн.
з ПДВ, ціна за одиницю: 53,40 (п’ятдесят три грн. 40 коп.) грн. з ПДВ;
Лот №2 - ціна: 1 224 000,00 (один мільйон двісті двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.) грн.
з ПДВ, ціна за одиницю: 48,96 (сорок вісім грн. 96 коп.) грн. з ПДВ;
Лот №1 – ціна: 1 325 000,00 (один мільйон триста двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) грн.
ПДВ не передбачений, ціна за одиницю: 53,00 (п’ятдесят три грн. 00 коп.) грн. ПДВ не
передбачений;
Лот №2 - ціна: 1 212 500,00 (один мільйон двісті дванадцять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.)
грн. ПДВ не передбачений, ціна за одиницю: 48,50 (сорок вісім грн. 50 коп.) грн. ПДВ не
передбачений;
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення: «-«
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
Найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів:
Лот №1: 1 325 000,00 (один мільйон триста двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) грн. ПДВ не
передбачений,
Лот №2: 1 212 500,00 (один мільйон двісті дванадцять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) грн. ПДВ
не передбачений;
Найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:

Лот №1: 1 525 000,00 (один мільйон п’ятсот двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) грн. ПДВ
не передбачений;
Лот №2: 1 392 500,00 (один мільйон триста дев’яносто дві тисячі п’ятсот грн. 00 коп.) грн.
ПДВ не передбачений;
Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:
Лот №1: 1 325 000,00 (один мільйон триста двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) грн. ПДВ не
передбачений,
Лот №2: 1 212 500,00 (один мільйон двісті дванадцять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) грн. ПДВ
не передбачений;
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 11.03.2016 року.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові:
(Лот) №1 - М'ясо яловичини охолоджене першої категорії (ДСТУ 6030:2008) - ФО-П
Мартиненко Віталій Олександрович;
(Лот) №2 - М'ясо свинини охолоджене першої категорії (ДСТУ 7158:2010) - ФО-П Дзюба
Сергій Сергійович.
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
3317603337;
2787920896.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс:
вул. Комсомольське шосе, 47/5, Харківська обл., м. Харків, тел. 0663090554;
вул. Деревянко, 3, Харківська обл., м. Харків, тел. 0675566613.
10. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
23.03.2016 року; Лот №1 М'ясо яловичини охолоджене першої категорії (ДСТУ 6030:2008)
1 325 000,00 (один мільйон триста двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) грн. ПДВ не
передбачений;
Лот №2 М'ясо свинини охолоджене першої категорії (ДСТУ 7158:2010) 1 212 500,00 (один
мільйон двісті дванадцять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) грн. ПДВ не передбачений;
11. Підстави для прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало
місце): «-«.
12. Відміна торгів або визнання такими, що не відбулися: «-«.
12.1. Дата прийняття рішення: «-«.
12.2. Підстави: «-«.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством
вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям
відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17
Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16
Закону:
ФО-П Плотніков Олександр Вікторович;
Підприємство «Щит» Дніпропетровської обласної громадської організації «Інвалідів та
учасників бойових дій»;
ФО-П Мартиненко Віталій Олександрович;
ФО-П Дзюба Сергій Сергійович;
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16
Закону: «-«.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону:
ФО-П Плотніков Олександр Вікторович;
Підприємство «Щит» Дніпропетровської обласної громадської організації «Інвалідів та
учасників бойових дій»;
ФО-П Мартиненко Віталій Олександрович;
ФО-П Дзюба Сергій Сергійович;
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із
зазначенням таких обставин для кожного учасника: «-«.
14. Інформація про укладену рамкову угоду:

14.1. Дата та номер рамкової угоди: «-«.
14.2. Учасники рамкової угоди: «-«.
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду: «-«.
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді: «-«.
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником: «-«
15.Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури,
інформація про субпідрядників): Оцінка пропозицій здійснюється на основі такого критерію:
- ціна пропозиції.
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:
Максимально можлива кількість балів по критерію дорівнює 100.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень
сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається
шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю
в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділились
порівну, вирішальний голос має Голова Комітету з конкурсних торгів. Переможець
визначається рішенням Комітету з конкурсних торгів.
Методика оцінки
Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиція, ціна якої найвигідніша (найменша),
присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
Б обчисл = Цmin/Цобчисл*100, де
Б обчисл – обчислювана кількість балів;
Цmin - найнижча ціна;
Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

8. Оцінка пропозицій учасників:
Повне найменування
(для юридичної
особи) або прізвище,
ім’я, по батькові (для
фізичної особи),
ідентифікаційний
код/
ідентифікаційний
номер (за наявності)
учасника процедури
закупівлі

Критерії
оцінки
пропозиції
конкурсних
торгів
(цінових
пропозицій)

Значення показників згідно
з пропозиціями конкурсних
торгів (ціновими
пропозиціями) за
критеріями оцінки

Кількість
балів або
інших
оціночних
одиниць за
критеріями
відповідно до
методики
оцінки (не
заповнюєтьс
я для
процедури
запиту
цінових
пропозицій)

Лот №1. - М'ясо яловичини охолоджене першої категорії (ДСТУ 6030:2008)
–25000 кг (двадцять п’ять тисяч кілограм).
ФО-П Плотніков
Олександр
Вікторович,
1525000,00 1325000,00/1525000,00*100
87
Код 2483607611
Підприємство
«Щит»
Дніпровської
обласної
громадської
організації
«Інвалідів та
учасників бойових
дій»
Код ЄДОПОУ
35985110

1335000,00

1325000,00/1335000,00*100

99

Примітки

Фізична особапідприємець
Мартиненко
1325000,00 1325000,00/1325000,00*100
100
Віталій
Олександрович
код 3317603337
Лот №2. . М'ясо свинини охолоджене першої категорії (ДСТУ 7158:2010)– 25000 кг
(двадцять п’ять тисяч кілограм).
ФО-П Плотніков
Олександр
1392500,00 1212500,00/1392500,00*100
87
Вікторович,
Код 2483607611
ФО-П Дзюба
Сергій Сергійович,
1212500,00 1212500,00/1212500,00*100
100
Код 2787920896
Підприємство
«Щит»
Дніпровської
обласної
громадської
організації
1224000,00 1212500,00/1224000,00*100
99
«Інвалідів та
учасників бойових
дій»
Код ЄДОПОУ
35985110
* 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).

9. Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) (рішення
про визначення пропозиції найбільш економічно вигідною): за результатами проведеної оцінки
на підставі методики оцінки найбільш економічно вигідною визнана пропозиція :
Лот №1. - М'ясо яловичини охолоджене першої категорії (ДСТУ 6030:2008)– Фізична
особа-підприємець Мартиненко Віталій Олександрович
Лот №2. М'ясо свинини охолоджене першої категорії (ДСТУ 7158:2010)– Фізична особапідприємець Дзюба Сергій Сергійович
16. Склад комітету з конкурсних торгів:
Проректор з наукової роботи
полковник служби цивільного захисту.
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