ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
UA-2019-10-21-003832-b
Дата формування звіту: 03 грудня 2019

1. Найменування замовника:

Басейнове управління водних ресурсів річок
Прут та Сірет

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

34519322

21. Вид предмета закупівлі:

Товари

3. Конкретна назва
предмета закупівлі

4. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі (за
наявності)

5. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

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

7. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Екскаватор
одноковшовий
повноповоротний JCB
JS-160W (або
еквівалент)

ДК 021:2015:
43260000-3 —
Механічні лопати,
екскаватори та
ковшові
навантажувачі,
гірнича техніка

1 штуки

58013, Україна,
Чернівецька
область, Чернівці,
вул. Героїв
Майдану, 194-Б

до 24 грудня
2019

1

7 . Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Поставка
товару

Опис

Тип оплати

Розрахунки проводяться шляхом оплати
Замовником протягом одного місяця після
отримання товару за місцем поставки,
вказаним Замовником у п.5.1. даного
договору, отримання накладної, товарнотранспортної накладної, інструкції по
експлуатації транспорту, сертифіката
відповідності на запропонований
транспорт, копію якого подано
Постачальником у складі тендерної
пропозиції, оригіналів всіх документів,
необхідних для реєстрації транспорту у
відповідних органах, а також підписання
Сторонами акта прийому-передачі.
Джерело фінансування: державний
бюджет України.

Період,
(днів)

Пiсляоплата 5

8. Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

21 жовтня 2019 18:40

9. Кількість учасників процедури
закупівлі:

4

Тип
днів

Робочі

Розмір
оплати,
(%)

100

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

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

12. Ціна
пропозицій
учасника після
закінчення
аукціону

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

ФОП "АНДРУЩАК
ВІКТОР
МИХАЙЛОВИЧ"

1 781 640,00
UAH з ПДВ

1 781 640,00
UAH з ПДВ

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

ТОВ "Агробудналадка"

1 799 999,00
UAH з ПДВ

1 799 999,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВ ПМК-77

1 800 000,00
UAH з ПДВ

1 800 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТДВ Чернівецька
пересувна
механізована колона
№76

1 800 000,00
UAH з ПДВ

1 800 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

14. Дата оприлюднення повідомлення про
намір укласти договір:

19.11.2019 17:34

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:

03 грудня 2019

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

ФОП "АНДРУЩАК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ"

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

60113, Україна, Чернівецька обл.,
Кельменецький район, село Грушівці, ВУЛ.
КАМ'ЯНИЦЬКА, будинок 34

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

1 781 640,00 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:

74-А

