ПРОТОКОЛ № 903

від

12.12.2017 р.

розгляду тендерних пропозицій по процедурі відкритих торгів
на закупівлю товару категорії № 44510000-8 по ДК 021-2015 - Знаряддя (Знаряддя).
В и зн а ч ен н я п е р е м о ж ц я т о р гів
Інформація про предмет закупівлі:
Предмет закупівлі:

Конкретна назва предмета закупівлі: товар категорії № 44510000-8 по ДК 021 -2015 - Знаряддя
(Знаряддя).

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: № 4 4 5 10000-8 по ДК 021 -2015 - Знаряддя
Очікувана вартість закупівлі'. 984 370.18 грн. без ПДВ, (1 181 252.13 грн. з ПДВ).
Об'єм поставки', знаряддя - 2 4 наборів, 8 259 шт.
Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): з 0 3 .0 1.201 8р. по 31.08.2018р.
Пункт плану РПЗ: № 9. 899.
Аукціон відбувся: 06.12.2017
Розгляд тендерної пропозиції відбувся: 12.12.2017 р.
1. Найменування замовника - Відокремлений підрозділ «Южно-Українська атомна електрична
станція»
державного
підприємства
«Національна
атомна
енергогенеруюча
компанія
«Енергоатом».
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 20915546
3. Місцезнаходження замовника - Миколаївської обл., м. Южноукраїнськ, 55000
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель
4.1. ID: 970c949250a34956acd98f62504c3c2f
4.2. Ідентифікатор закупівлі: U A -2017-11 -20-001807-Ь
5. Перелік тендерних пропозицій:
- TOB «КМТЗ «Промислове обладнання» - 689 999,00 грн. без ПДВ;
- ТОВ «НВП «Агропромкомплект» - 690 000,00 грн. без ПДВ;
- TOB «СТІ Україна» - 729 000,00 грн. без ПДВ.
6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)
учасника: ТОВ «КМТЗ «Промислове обладнання», 49044, м. Дніпро, вул. Січових стрільців,
буд. 1 І, оф. 89, тел. (096) 348-21 -58.
7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до
аукціону) - допущення до аукціону.
8. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею ЗО Закону України "Про
публічні закупівлі": підстави відсутні.
Інформація про переможця торгів:

Найменування учасника - переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище,
ім'я, по батькові (для фізичної особи): ТОВ «КМТЗ «Промислове обладнання»
Код за ЄДРПОУ: 39174307
Адреса юридична та/або поштова: вул. Січових стрільців, буд. 11, оф. 89.
Ціна пропозиції (вказується остаточна ціна, яка була встановлена після проведеуїня аукціону):

689 999.00грн. без ПДВ, 827 999.00грн. з ПДВ.

Строк постачання(надання послуг, виконання робіт): з 03.01.2018р. по 31.08.2018р.
Об'єм поставки: знаряддя - 24 наборів, 8 259 шт.
Інформація про учасника торгів та/або його кінцевого бенефіціара щодо включення до
списків, зазначених в Рішенні РНБО України від 28.04.2017, відсутня.
Рекомендуемо:
визнати переможцем торгів ТОВ «КМТЗ «Промислове обладнання» визнати торги
такими, що відбулися;
• визнати пропозицію такою, що відповідає встановленим вимогам тендерної
документації
Ціна пропозиції (вказується остаточна ціна, яка була встановлена після проведення
аукціону) - 689 999,00грн. без ПДВ, 827 999,00,00грн. з ПДВ.
Нікітін С.В.

Голова РГТП: Начальник УВТК
Члени РГТП:
Заступник начальника УВТК
Із супроводження виробництва

Герун А.М.

Начальник ЕРП

Петрук А.Ф.

Професіонал ВЗПК

Гладишев О.К.

Інженер УВТК з номенклатури

Завістовський О.В.

Рішення прийнято на засіданні ТК
Протокол №
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2017р.

Голова тендерного комітету

В.А. Богатчук

Заступник голови
тендерного комітету

А.В. Захарченко

Члени комітету

А.В. Савастру

вл.
461.

О.В.Івановський
А.Д. Біндюков
О.Б. Фальчиков
Д.Є. Мітюшев
П.М. Вірич
О.О. Смірнов
Л.І. Артюхова
Д.О. Трушков
Ю.А. Франко
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