ЗВІТ
про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
N 09 зв./12 від 19.10.2012 р.
1. Замовник
1.1. Найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ
ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01128110
1.3. Місцезнаходження: м. Одеса, пр-т Шевченка, 12, 65058
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:
начальник відділу інженерних вишукувань Боскін Олександр Іванович, тел/факс: (048) 729-82-05,
головний метролог-секретар комітету з конкурсних торгів Каурова Галина Євгенівна,
e-mail: tender@blasdari.com
1.5. Головний розпорядник коштів: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНОВИШУКУВАЛЬНИЙ
ТА
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ
МОРСЬКОГО
«ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ», Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01128110.

ТРАНСПОРТУ

2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти підприємства
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: ДК 016-97 код 35.11.9. Послуги з технічного обслуговування і ремонту,
модернізації і розбирання суден, платформ та конструкцій плавучих (Послуги з ремонту
бурового судна-катамарана «Геолог-1»).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: відповідно пропозиції
Учасника-переможця.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: IV квартал 2012 р.
4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому
розміщувалася
інформація
про
закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
закупівлю (у разі наявності): www.blasdari.com
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 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
ВДЗ № 106(708) від 03.09.2012 р., номер оголошення у бюлетені 276832.
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом
України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон) - відсутнє.
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 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - відсутнє.
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене
на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
ВДЗ № 120(722) від 18.10.2012 р. номер оголошення 302915.
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане
у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) - відсутнє.
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два).
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6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
№ 1 Приватне підприємство «Пі.Ей.Ай.Шипменеджмент Інк».
№ 2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Союз працівників судноремонта».
6.3. Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків:
№ 1 Код ЄДРПОУ: 32972753.
№ 2 Код ЄДРПОУ: 32511955.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
№ 1 м. Одеса, Воєнний узвіз, 5/1, кв. 20, 65082.
№ 2 м. Іллічівськ, вул.. Гайдара, буд 6, кв. 27, Одеська область, 68002.
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 04.10.2012 р. до 11:00 год.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 04.10.2012 р. в 12:00 год.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів – 2 (дві)
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування
процедури двоступеневих торгів)- не вимагалось.
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
№ 1 ПП «Пі.Ей.Ай.Шипменеджмент Інк»:
- ціна – 1 817 160,0 (Один мільйон вісімсот сімнадцять тисяч сто шістдесят грн. (в т.ч. ПДВ);
- попередня оплата – 20 %.
№ 2 ТОВ «Союз працівників судноремонта»;
- ціна – 1 745 400,0 (Один мільйон сімсот сорок п’ять тисяч чотириста грн. (в т.ч. ПДВ);
- попередня оплата – 10 %.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення –
відсутні.
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів – оцінка не проводилась.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
- найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів;
- найвища ціна пропозиції конкурсних торгів;
- номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів.
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
9.2. Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
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: 10.10.2012 р.
12.2. Причини: : ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму,
передбачену замовником на фінансування закупівлі (абзац перший пункту 2 статті 30 Закону).
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:
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13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають
установленим законодавством вимогам:
- Приватне підприємство «Пі.Ей.Ай.Шипменеджмент Інк»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Союз працівників судноремонта».
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи
не відповідають установленим законодавством вимогам – відсутні.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:
- Приватне підприємство «Пі.Ей.Ай.Шипменеджмент Інк»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Союз працівників судноремонта».
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону,
та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника - відсутні.
14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):
15. Склад комітету з конкурсних торгів:
Начальник технічного відділу, заступник голови

_____________

Мельников О.Д.

Головний бухгалтер

_____________

Лукіна Л.А.

Начальник відділу АіВП

_____________

Клімов А.Ф.

Юрисконсульт

_____________

Дмитрієва В.О.

Завідувач проектним кабінетом

_____________

Гармурар О.Г.

Заступник директора з виробництва і економіки,
Голова комітету з конкурсних торгів

_____________

Гусєв Л.М.

Члени комітету:

М. П.
Головний метролог - секретар комітету
конкурсних торгів

_____________

Каурова Г.Є.
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