ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
UA-2020-11-27-010465-b
Дата формування звіту: 01 березня 2021

Найменування замовника:

акціонерне товариство “Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”

Категорія замовника:

Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній
або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

20077720

Місцезнаходження замовника:

01601, Україна, Київська область, м. Київ , вул.
Б.Хмельницького, 6

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Назва предмета закупівлі:

Аудиторські послуги

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:79210000-9: Бухгалтерські та
аудиторські послуги

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

79212300-6 Аудит
річної окремої
фінансової звітності

ДК 021:2015:
79210000-9 —
Бухгалтерські та
аудиторські послуги

1 послуга

Україна,
Відповідно до
документації

до 01 грудня
2023

79212000-3 Огляд
проміжної окремої
фінансової звітності

ДК 021:2015:
79210000-9 —
Бухгалтерські та
аудиторські послуги

1 послуга

Україна,
Відповідно до
документації

до 01 грудня
2023

79212300-6 Аудит
річної консолідованої
фінансової звітності

ДК 021:2015:
79210000-9 —
Бухгалтерські та
аудиторські послуги

1 послуга

Україна,
Відповідно до
документації

до 01 грудня
2023

79212000-3 Огляд
скороченої проміжної
консолідованої
фінансової звітності

ДК 021:2015:
79210000-9 —
Бухгалтерські та
аудиторські послуги

1 послуга

Україна,
Відповідно до
документації

до 01 грудня
2023

79212000-3 Послуги із
супроводження
випуску єврооблігацій

Вид закупівлі:

ДК 021:2015:
79210000-9 —
Бухгалтерські та
аудиторські послуги

1 послуга

Україна,
Відповідно до
документації

до 01 грудня
2023

Процедура

Умови оплати:
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Iнша
подія

Розрахунки за цим Договором
здійснюються поетапно відповідно до
Додатку 1 до Договору у безготівковій
формі шляхом перерахування коштів на
поточний рахунок Виконавця протягом 20
(двадцяти) банківських днів з дати
підписання Замовником акта здаванняприймання наданих послуг за відповідний
етап та отримання рахунку на оплату. Всі
документи, що готуються учасником,
викладаються українською мовою.
Документи, які не готуються учасником
та представлені в складі тендерної
пропозиції, можуть бути надані як
українською, так і російською мовами.
Якщо в складі тендерної пропозиції
надається документ на іншій мові ніж
українська або російська, учасник надає
автентичний переклад цього документа.
Відповідальність за якість та достовірність
перекладу несе учасник. Вид та умови
надання забезпечення тендерних
пропозицій зазначені в пункті 2 Розділу
ІІІ тендерної документації. Payments
hereunder shall be made per stage
according to Annex 1 hereto by wire
transfers to the Contractor’s current
account within twenty (20) banking days
from the date when the Customer signs the
service delivery and acceptance certificate
for the respective stage and receives the
invoice for the payment. All documents
prepared by the bidder are presented in
Ukrainian. Documents that are not prepared
by the bidder and submitted as part of the
tender offer may be submitted in both
Ukrainian and Russian. If a document in a
language other than Ukrainian or Russian is
submitted as part of the tender offer, the
bidder shall provide a translation of this
document. The bidder is responsible for the
quality and accuracy of the translation. The
type and conditions of providing security for
tender proposals are specified in paragraph
2 of Section III of the tender documentation.

Пiсляоплата 20

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

27 листопада 2020 17:57

Кількість учасників закупівлі:

3

Банківські 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

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС
(АУДИТ)"

59 076 000,00
UAH з ПДВ

54 150
000,00 UAH з
ПДВ

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

ТОВ Делойт енд Туш ЮСК

70 299 000,00
UAH з ПДВ

54 200
000,00 UAH з
ПДВ

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

ТОВ Ернст енд Янг
Аудиторські послуги

67 492 000,00
UAH з ПДВ

67 492
000,00 UAH з
ПДВ

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

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

09.02.2021 15:11

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:

26 лютого 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

54 150 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 9 025 000,00
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

01032, Україна, м. Київ обл., м.Київ, ВУЛИЦЯ
ЖИЛЯНСЬКА, будинок 75

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

Відсутня

Ідентифікатор договору:

14/76/21

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%

