ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
UA-2021-03-12-004681-c
Дата формування звіту: 15 квітня 2021

Найменування замовника:

Тернопільська міська рада

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

34334305

Місцезнаходження замовника:

Листопадова, 5, Тернопіль, Тернопільська область,
46001, Україна

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Назва предмета закупівлі:

Послуги радіомовлення – послуги радіостудій.

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:92210000-6: Послуги радіомовлення

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

Послуги
радіомовлення –
послуги радіостудій
Опис предмету
закупівлі: 1 послуга
обсягом 22 прямих
ефіри

ДК 021:2015:
92210000-6 —
Послуги
радіомовлення

1 послуга

Тернопіль,
Тернопіль,
Тернопільська
область, 46000,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Надання
послуг

Розрахунки за надані Послуги
здійснюються за підсумками
поточного місяця за фактично надані
послуги Замовником протягом 3
(трьох) банківських днів після
пред'явлення Виконавцем документів
(оформлених відповідно до чинного
законодавства України): рахунку, акту
наданих послуг. У разі затримки
бюджетного фінансування та/або
затримки здійснення платежів не з
вини Замовника, розрахунок за надані
Послуги здійснюється протягом 5
(п’яти) банківських днів з дати
отримання Замовником бюджетного
фінансування закупівлі на свій
реєстраційний рахунок та/або
можливості здійснити платежі.
Закупівля за кошти місцевого
бюджету Тернопільської міської
територіальної громади. Категорія
замовника - орган місцевого
самоврядування.

Пiсляоплата 3

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

12 березня 2021 15:02

Кількість учасників закупівлі:

2

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 "РадіоТон"

199 584,00 UAH
з ПДВ

199 584,00
UAH з ПДВ

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

ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ
"УХ - РАДІО"

200 000,00 UAH
з ПДВ

200 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

31.03.2021 17:09

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:

14 квітня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

199 584,00 UAH (в тому числі ПДВ 33 264,00 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "РадіоТон"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

вул.Камінна буд.5 кв.(офіс) 13, Тернопіль,
Тернопільська область, 46001, Україна

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

Відсутня

Ідентифікатор договору:

100

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%

