ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
UA-2019-07-12-000009-b
Дата формування звіту: 12 серпня 2019

1. Найменування замовника:

Управління освіти Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

37470086

3. Конкретна назва
предмета закупівлі

4. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

5. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Поточний ремонт
покрівлі з
гідроізоляцією рідкою
поліуретановою
мембраною
механізованим
способом в ЗЗСО № 82,
вул. Миколи Шпака, 4
м. Київ

ДК 021:2015:
1 послуга
45260000-7 —
Покрівельні роботи та
інші спеціалізовані
будівельні роботи

6. Місце
поставки
товарів або
місце виконання
робіт чи
надання послуг

03113, Україна, до 20 вересня
місто Київ, Київ, 2019
вул. Миколи
Шпака, 4

8. Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

12 липня 2019 02:08

9. Кількість учасників процедури
закупівлі:

2

10. Найменування
учасників процедури
закупівлі (для юридичної
особи) або прізвище, ім’я,
по батькові (для фізичної
особи)

12. Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

11. Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

7. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

13. Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що
підтверджують відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям згідно зі
статтею 16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 цього Закону

ТОВ "ПОЛІКОМУКРАЇНА"

678 339,00
UAH з ПДВ

678 339,00
UAH з
ПДВ

Не відповідає вимогам тендерної
документації
Підстави відхилення тендерної
пропозиції відповідно до п.4 ст. 30
Закону України «Про публічні
закупівлі», а саме: у складі
тендерної пропозиції Учасника ТОВ
«ПОЛІКОМ -Україна» відсутня
інформація про виконання
аналогічних договорів, довідка з
обслуговуючого банку надана на
дату, яка не відповідає вимогам
документації. У складі документації
не надано статут, витяг з єдиного
державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб -підприємців,
дозвіл на виконання робіт
підвищеної небезпеки, протоколи
випробувань з визначення групи
займистості, групи горючості, групи
поширення полум’я, висновки
державної санітарноепідеміологічної експертизи.

ТОВ "МКП РЕАЛ"

774 200,40
UAH з ПДВ

774 200,40
UAH з
ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови, установлені
ст. 17 Закону України ”Про публічні
закупівлі”

14. Дата оприлюднення повідомлення про
намір укласти договір:

31.07.2019 11:04

15. Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про закупівлю (у
разі якщо в результаті проведення торгів
не було укладено договір про закупівлю):

Відсутні

16. Дата укладення договору про
закупівлю:

12 серпня 2019

17. Найменування учасника (для
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної особи), з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "МКП РЕАЛ"

18. Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

08298, Україна, Київська обл., місто Ірпінь,
селище міського типу Коцюбинське, ВУЛИЦЯ
ПОНОМАРЬОВА, будинок 6/1, квартира 45

19. Інформація про субпідрядника (у разі
Відсутня
залучення до виконання робіт або надання
послуг):
20. Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

774 200,40 UAH (в тому числі ПДВ 129 033,00
UAH)

21. Дата оприлюднення оголошення з
відомостями про укладену рамкову угоду,
за якою укладено договір про закупівлю (у
разі проведення закупівлі за рамковими
угодами):

Відсутня

22. Ідентифікатор договору:

485

