ПРОТОКОЛ
оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)
1. Замовник:
1.1. Найменування
Виконавчий орган Дзержинської міської ради
1.2. Місцезнаходження
Донецька область, м. Дзержинськ, вул. 50-річчя Жовтня, буд. 27, 85200
1.3. Відповідальний за проведення торгів
Орешкін В.М.
(прізвище, ініціали)

телефон (06247) 4-10-36
телефакс (06247) 4-10-33
2. Інформація про предмет закупівлі
код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 - 34.10.4 - автомобілі вантажні
(найменування предмета закупівлі згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується
Міністерством економіки України)

(сміттєзбирач з заднім завантаженням КО-444 або еквівалент на базі автомобіля ЗІЛ-130
(конверсійний))
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
ВДЗ №52 (498) від 02.05.2011 року, оголошення №053150
4. Проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) відбулося
16.06.2011 о 9 00 .
(дата)

(час)

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), допущених до процедури оцінки.
Пропозиція №1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Східспецтехніка»,
91055, м. Луганськ, вул. Совєтская, 40, ЄДРПОУ 35844512, тел. +38 (0642) 33-23-39;
Пропозиція №2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «ВЛІВ»,
39631, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64-А, ЄДРПОУ 33180598,
тел. (0536) 78-25-48, (050) 304-13-74

6. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій).
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:
Максимально можлива кількість балів кожної конкурсної пропозиції дорівнює 100 балам.
1. Кількість балів по критерію ціна дорівнює 70 балів.
2. Кількість балів по критерію умови розрахунків дорівнює 10 балів.
3. Кількість балів по критерію строк поставки дорівнює 10 балів.
4. Кількість балів по критерію післяпродажене (гарантійне) обслуговування дорівнює 10 балів.

1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції,
ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість
балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою:
Б обчисл = Ц min/ Ц обчисл*70, де
Б обчисл - обчислювана кількість балів;
Ц min – найнижча ціна;
Ц обчисл - ціна конкурсної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;
70 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».
2. Кількість балів за критерієм “Умови розрахунків” визначається наступним чином.
Конкурсній пропозиції, термін відстрочки платежу якої найвигідніший (найдовший),
присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних
пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Робчисл /Р max *10, де
Бобчисл = обчислювана кількість балів;
Рmax – найдовший термін відстрочки платежу;
Робчисл – термін відстрочки платежу конкурсної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;
10 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Умови розрахунків».
3. Кількість балів за критерієм “Строк поставки” визначається наступним чином. Конкурсній
пропозиції, строк поставки яких найвигідніший (найкоротший), присвоюється максимально
можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за
формулою:
Бобчисл = Т min /Т обчисл *10, де
Бобчисл = обчислювана кількість балів;
Т min – найкоротший строк поставки;
Тобчисл – строк поставки, зазначений в конкурсній пропозиції, кількість балів для якої
обчислюється;
10 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Строк поставки».
4. Кількість балів за критерієм “Післяпродажне обслуговування” визначається наступним
чином. Конкурсній пропозиції, термін післяпродажного обслуговування якої найвигідніший
(найбільший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти
конкурсних пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Гобчисл / Гмакс *10, де
= обчислювана кількість балів;
Гмакс – максимальний термін;
Гобчисл – термін післяпродажного обслуговування конкурсної пропозиції, кількість балів для якої
обчислюється;
10 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Післяпродажне обслуговування».
Бобчисл

Кількість балів по критерію “Ціна” + кількість балів по критерію “Умови розрахунків” + кількість
балів по критерію “Строк поставки” +
кількість балів по критерію
“Післяпродажне
обслуговування” = Кількість балів конкурсної пропозиції.
Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень
сумарного показника. Переможцем визнано пропозицію, яка отримала найбільшу кількість балів.

7. Оцінка пропозицій учасників:
Кількість балів
або інших
Значення
показників
оціночних
Повне найменування (для
юридичної особи) або
згідно з
одиниць за
Критерії оцінки
прізвище, ім'я, по батькові
пропозиціями
критеріями
пропозицій
(для фізичної особи),
конкурсних
відповідно до
конкурсних
Примітка
ідентифікаційний
торгів
методики оцінки
торгів (цінових
код/ідентифікаційний номер
(ціновими
(не
пропозицій)
(за наявності) учасника
пропозиціями) заповнюється
процедури закупівлі
за критеріями для процедури
оцінки
запиту цінових
пропозицій)
Ціна
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Східспецтехніка»
ЄДРПОУ 35844512

440 000 грн.

70

Умови 5 банківських
розрахунків
днів

10

Строк поставки

30 робочих
днів

0,33

Післяпродажне
обслуговування

12 місяців

10

Ціна 439 000 грн.
Товариство з обмеженою
Умови 5 банковських
відповідальністю
розрахунків
днів
«Торгова компанія
29 робочих
«ВЛІВ»
Строк поставки
днів
ЄДРПОУ 33180598
Післяпродажне
12 місяців
обслуговування

Начальник юридичного відділу Руденко І.Г. .

69,84
10
99,84
бали

10
10

________________

(посада, прізвище, ініціали)

Головний спеціаліст відділу інвестиційноінноваційної діяльності і перспективного
розвитку Щирський Ю.П.
.

90,33
бали

(підпис)

________________
(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

Заступник голови комітету з
конкурсних торгів

(прізвище, ініціали)

Єрмак М.І.

Секретар комітету з конкурсних
торгів

(прізвище, ініціали)

Міан С.Г.

.

_______________
(підпис)

.

М. П.

_______________
(підпис)

