ЗВІТ
про результати проведення процедури
запиту цінових пропозицій
N 1/12 від 10.01.2012 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: Україна, 65058, м. Одеса, пр-т Шевченка, 12.
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: Волков Володимир Михайлович, начальник відділу матеріально-технічного
забезпечення, Тел.: (048) 729-82-00; секретар комітету з конкурсних торгів Каурова Галина Євгенівна
тел./факс: (048) 729-82-24, e-mail: tender@blasdari.com
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВОДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ
МОРСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ
«ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ»,
код за ЄДРПОУ. 01128110
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти підприємства.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: ДК 016-97 - 23.20.1 – Продукти нафтоперероблення рідкі.
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг:
Бензин: А-95 – 5 000 літрів, А-92 – 1 000 літрів, А-80 – 2 000 літрів;
дизельне паливо – 11 500 літрів.
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) www.blasdari.com
4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства
економіки України: ВДЗ № 148(594) від 12.12.2011 р., номер оголошення у бюлетені 222997.
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.
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:
ВДЗ № 2(604) від 04.01.2011 р., номер інформації у бюлетені 008249.
5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.
5.1. Кількість учасників процедури закупівлі – 2 (два).
5.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
№ 1 - ТОВ «Янгол3»; № 2 – ТОВ «Веста Сервіс»;
5.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.
№ 1 - ЄДРПОУ: 34643247; № 2 – ЄДРПОУ: 30251215
5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).
№ 1 – Одеська обл.., Овідіопольський р-н, с. Чорноморка, вул. Механізаторська, 38, 65496;
№ 2 – м. Одеса, вул. Транспортна, 5, 65039.
6. Інформація щодо цінових пропозицій:
6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 27.12..2011 р. до 10:00 год.
6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 27.12..2011 р. в 11:00 год.
6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій – 2 (дві)
6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення - відсутні
6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.
№ 1 – ТОВ «Янгол3» - 230 690,00 грн. (з ПДВ) Двісті тридцять тисяч шістсот дев’яносто грн.00 коп.
№ 2 – ТОВ «Веста Сервіс» - 227 600,00 грн. (з ПДВ) Двісті двадцять сім тисяч шістсот грн. 00 коп.
6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну.
6.7. Дата акцепту пропозиції.
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
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7.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.
8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.
9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю: торги не відбулися.
10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:
10.1. Дата прийняття рішення: 29.12.2011 р.
10.2. Підстави: відповідно пункту 2 статті 30 Закону - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних
торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування.
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: відповідно пункту 2 статті 36 розділу VI Закону - в запиті не вимагались.
11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим
законодавством вимогам.
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.
11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава
(перелік підстав) для кожного такого учасника.
12. Інша інформація.

13. Склад комітету з конкурсних торгів:
Начальник технічного відділу, заступник голови
Члени комітету:
Головний бухгалтер,

_______________ Мельников О.Д.

Начальник відділу АіВП

_______________ Клімов А.Ф.

Юрисконсульт

_______________ Дмитрієва В.О.

Завідуючий проектним кабінетом

_______________ Гармурар О.Г.

Секретар комітету з конкурсних торгів,
головний фахівець технічного відділу

________________ Каурова Г.Є.

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

_______________ Лукіна Л.А.

_______________ Гусєв Л.М.
М.П.
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