ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
UA-2020-09-16-010209-a
Дата формування звіту: 27 жовтня 2020

Найменування замовника:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОСЕРВІС
"СВІТАНОК""

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

32830821

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

24320000-3 Основні органічні хімічні речовини
(Ацетилен розчинний марки Б (другого ґатунку))

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:24320000-3: Основні органічні хімічні
речовини

Назва
предмета
закупівлі

Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

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

Ацетилен
розчинний
марки Б
(другого
ґатунку)

ДК 021:2015:
24320000-3 — Основні
органічні хімічні
речовини

828 метр
кубічний

Україна,
Відповідно до
документації

до 31 грудня
2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Оплата за продукцію здійснюється
Покупцем за кожну партію не
пізніше 45 календарних днів з дати
поставки. Датою поставки
вважається дата, зазначена у
видатковій накладній. Покупець
зобов'язується сплатити вартість
доставки продукції незалежно від
кількості фактично прийнятої
продукції. Оплата за цим
Договором здійснюється шляхом
перерахуванням грошових коштів
на поточний рахунок
Постачальника

Пiсляоплата 45

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

16 вересня 2020 17:54

Кількість учасників процедури
закупівлі:

2

Календарні 100

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

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
ФІРМА
"КРІОГЕНСЕРВІС"

242 140,32 UAH з
ПДВ

240 898,32
UAH з ПДВ

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

ТОВ ЕКОТЕХ

246 600,00 UAH з
ПДВ

241 200,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

15.10.2020 08:53

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

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

27 жовтня 2020

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "КРІОГЕНСЕРВІС"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

08132, Україна, Київська обл., с. Петрівське,
ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 29-К

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

Відсутня

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

240 898,32 UAH (в тому числі ПДВ 40 149,72 UAH)

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

Відсутня

Ідентифікатор договору:

ДКР/2351/07-3010

