ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів
N 1 від 15.07. 2011
1. Замовник:
1.1. Найменування: Виконавчий орган Дзержинської міської ради
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04052889
1.3. Місце знаходження:
Донецька область, м. Дзержинськ, вул. 50-річчя Жовтня, буд. 27, 85200
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище,
ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Міан Світлана Геннадіївна, начальник відділу
інвестиційно-інноваційної діяльності і перспективного розвитку, секретар комітету з
конкурсних торгів, Донецька область, м. Дзержинськ, вул. 50-річчя Жовтня, буд. 27, 85200,
каб. 4.3, тел. (06247) 4-30-35, факс (06247) 4-10-33, e-mail: dzerjinsk.invest@mail.ru.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Виконавчий орган Дзержинської міської ради, ЄДРПОУ 04052889.

2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 34.10.4 - автомобілі вантажні (сміттєзбирач з заднім завантаженням КО-444 або еквівалент
на базі автомобіля ЗІЛ-130 (конверсійний))
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 2 одиниці (дві одиниці)

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася
інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
закупівлю (у разі наявності): www.dzerzhinsk-rada.gov.ua.
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: №52(498) від
02.05.2011 року, оголошення №053150
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом):
публікація відсутня
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних
торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних

закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: №73(519) від
20.06.2011 року, оголошення №098368
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного
на веб-порталі Міністерства економіки України: №84(530) від 15.07.2011 року, оголошення
№117634.
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у
відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): публікація відсутня

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних
торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: два
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові
6.2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Східспецтехніка»
6.2.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «ВЛІВ»

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:
6.3.1. ЄДРПОУ 35844512
6.3.2. ЄДРПОУ 33180598
6.4. Місцезнаходження:
6.4.1. Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, 40, 91055
6.4.2. Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64-А, 39631

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 02.06.2011 року до 1000
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 02.06.2011 року об 1130
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: дві
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі
застосування процедури двоступеневих торгів): не застосовувалась процедура двоступеневих
торгів
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
Повне найменування учасника
процедури закупівлі
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Східспецтехніка»
ЄДРПОУ 35844512
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Торгова
компанія «ВЛІВ»
ЄДРПОУ 33180598

Критерії оцінки
пропозицій
конкурсних торгів
Ціна

Значення
показників за
критеріями оцінки

Кількість балів
відповідно до
методики оцінки

439 000 грн.

70

Умови розрахунків 5 банківських днів

10

Строк поставки

30 робочих днів

0,33

Післяпродажне
обслуговування

12 місяців

10

440 000 грн.

69,84

Ціна

Умови розрахунків 5 банковських днів

10

Строк поставки

29 робочих днів

10

Післяпродажне
обслуговування

12 місяців

10

Примітка

90,33
бали

99,84
бали

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав
відхилення: відсутні

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів:
439 000 грн. (чотириста тридцять девять тисяг гривень) з ПДВ;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:
440 000 грн. (чотириста сорок тисяч гривень) з ПДВ;
номер №2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 440 000 грн. з ПДВ;
(цифрами)

чотириста сорок тисяч гривень з ПДВ.
(словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 16.06.2011 року
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Торгова компанія «ВЛІВ»
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: ЄДРПОУ 33180598
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної
особи), телефон, телефакс: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64-А, 39631,
тел. (0536) 78-25-48, факс (0536) 78-25-46
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 08.07.2011 року, ціна договору
440 000 грн. з ПДВ (чотириста сорок тисяч гривень з ПДВ).
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке
мало місце): відсутні
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення: торги не відмінені і не визнані такими що не відбулися
12.2. Причини: причини відміни торгів або визнання їх такими що не відбулися відсутні
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин,
встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають
встановленим законодавством вимогам:
13.1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Східспецтехніка»
13.1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «ВЛІВ»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи
не відповідають встановленим законодавством вимогам: відсутні
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17
Закону:
13.3.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Східспецтехніка»
13.3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «ВЛІВ»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17
Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: відсутні
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):
відсутня
15. Склад комітету з конкурсних торгів
Орешкін В.М.

заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради, голова комітету

Єрмак М.І.

заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради, заступник голови комітету

Міан С.Г.

начальник відділу інвестиційно-інноваційної діяльності,
секретар комітету

Руденко І.Г

начальник юридичного відділу, член комітету

Щирський Ю.П.

головний спеціаліст відділу інвестиційно-інноваційної діяльності і
перспективного розвитку, член комітету

Голова комітету з конкурсних торгів

В.М. Орешкін

