ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
UA-2020-08-17-003499-c
Будівельні роботи та поточний ремонт (Капітальний ремонт будівлі санепідемстанції ДУ «ТМО МВС
України по Миколаївській області» по вул. Флотська, 71 в м. Миколаєві)
Дата формування звіту: 20 листопада 2020

Найменування замовника:

Державна установа "Територіальне медичне
об'єднання МВС України по Миколаївській області"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

08734534

Місцезнаходження замовника:

вул. Флотська, буд. 71, МИКОЛАЇВ, Миколаївська
область, 54025, Україна

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

Будівельні роботи та поточний ремонт (Капітальний
ремонт будівлі санепідемстанції ДУ «ТМО МВС
України по Миколаївській області» по вул. Флотська,
71 в м. Миколаєві)

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Будівельні роботи та
поточний ремонт
(Капітальний ремонт
будівлі
санепідемстанції ДУ
«ТМО МВС України по
Миколаївській
області» по вул.
Флотська, 71 в м.
Миколаєві)

ДК 021:2015:
45000000-7 —
Будівельні роботи та
поточний ремонт

1 роботи

вул. Флотська,
71, Миколаъв,
Миколаївська
область, 54025,
Україна

до 28 лютого
2021

Вид закупівлі:
Умови оплати:

Процедура

Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Виконання
робіт

Розрахунки проводяться на підставі Пiсляоплата 5
підписаних актів приймання
виконаних будівельних робіт (Форми
- КБ-2в) і довідок про вартість
виконаних будівельних робіт та
витрат (Форми - КБ-3), згідно з
фактично виконаними роботами, в
межах затверджених кошторисних
призначень на відповідний період
протягом 5 (п’яти) банківських днів
з моменту їх підписання Сторонами.

Банківські 70

Підписання
договору

Перед початком робіт Підряднику
здійснюється попередня оплата на
придбання матеріальних ресурсів
для виконання будівельномонтажних робіт у розмірі 30% від
загального обсягу робіт, згідно з
постановою Кабінету Міністрів
України від 04.12.2019р. №1070
«Деякі питання здійснення
розпорядниками (одержувачами)
бюджетних коштів попередньої
оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти».
Попередня оплата перераховується
Підряднику протягом 5 (п’яти)
банківських з моменту підписання
договору.

Банківські 30

Аванс

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

17 серпня 2020 15:43

Кількість учасників закупівлі:

4

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

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

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

5

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

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

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ІНЖЕНЕРНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
"КУБ"

2 676 209,00
UAH з ПДВ

2 676 209,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВ "ВЕКТОР-Л"

2 676 202,00
UAH з ПДВ

2 676 202,00
UAH з ПДВ

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

ТОВ "Пік-Гарант"

2 673 902,40
UAH з ПДВ

2 673 902,40
UAH з ПДВ

Не відповідає кваліфікаційним
критеріям, зазначеним у
Законі та/або наявні підстави
для відмови в участі у
процедурі закупівлі
На підставі абзаців 2, 3, 6
пункту 1 частини 1 статті 31
Закону відхилити тендерну
пропозицію учасника ТОВ
«Пік-Гарант»

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АЛЬТУС-ПРО"

2 607 000,00
UAH з ПДВ

2 607 000,00
UAH з ПДВ

Зазначив у тендерній
пропозиції недостовірну
інформацію
На підставі абзаців 2, 3, 6
пункту 1 частини 1 статті 31
Закону

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

21.09.2020 15:56

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

19 листопада 2020

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

2 676 202,00 UAH (в тому числі ПДВ 446 033,67
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ВЕКТОР-Л"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ВУЛИЦЯ МОРЕХІДНА, будинок 1 В/4, місто
Миколаїв, Миколаївська область, 54038, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору:

145

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%

