ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 3 від 05.07.2016 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державний науково-дослідний інститут МВС України
1.2. Код за ЄДРПОУ: 34045600
1.3. Місцезнаходження: пров. Кутузова,4-А, м. Київ, 01011
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, електронна адреса): з питань проведення
процедури закупівлі та з питань отримання документації конкурсних торгів – Вовк Оксана
Володимирівна, провідний бухгалтер ФЕВ ДНДІ МВС України, секретар комітету з
конкурсних торгів, пров. Кутузова, 4-А, м. Київ, 01011, тел./факс (044) 280-43-27, моб.тел.
(095)833-84-97, vovk.oksana@ukr.net; з питань технічного завдання, технічних, якісних та
кількісних характеристик частин предмета закупівлі (лотів) – Бакал Віталій Павлович,
начальник ВР ВФО ДНДІ МВС України, член комітету з конкурсних торгів, вул.
Інститутська, 29/3, каб. 81-82, м. Київ, 01021, тел. (044) 254-79-72, моб.тел.(067)264-94-94
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: дослідження та розробки в галузі текстильної
та легкої промисловості (дослідно-конструкторська робота «Розробка ТУУ») у складі 2
лотів: лот 1 – дослідно-конструкторська робота « Розробка ТУУ «Кашкет із напіввовняної
тканини для поліцейських Національної поліції України» шифр «Уніформа-16».; лот 2 –
дослідно-конструкторська робота « Розробка ТУУ «Куртка зимова спеціальна з плащової
тканини для поліцейських Національної поліції України» шифр «Уніформа-20» за кодом
ДК 015:97 – І.2 17 «Дослідження та розробки в галузі текстильної та легкої
промисловості» та ДК 021:2015 – 73300000-5 «Проектування та виконання НДДКР»
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 2 дослідноконструкторських робіт «Розробка ТУУ», а саме: лот 1 – дослідно-конструкторська робота
«Розробка ТУУ «Кашкет із напіввовняної тканини для поліцейських Національної поліції
України» шифр «Уніформа-16» - 1 послуга; лот 2 – дослідно-конструкторська робота
«Розробка ТУУ «Куртка зимова спеціальна з плащової тканини для поліцейських
Національної поліції України» шифр «Уніформа-20» - 1 послуга.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: пров. Кутузова,4-А,
м. Київ, 01011 (за місцем знаходження замовника) за всіма лотами.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лот 1 - до 30 вересня
2016 року, лот 2 – до 20 вересня 2016 року.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі: dndi.mvs.gov.ua.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №
135537, «ВДЗ» № 116(21.06.2016) від 21.06.2016.

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №
135537, «ВДЗ» № 116(21.06.2016) від 21.06.2016.
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель: № 136158, «ВДЗ» № 117(22.06.2016) від
22.06.2016.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: № 140893, «ВДЗ» № 124(04.07.2016) від 04.07.2016.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:
15.06.2016 року.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): лот 1 – 16.06.2016 о 11
год. 00 хв., пров. Кутузова, 4-А, зал засідань, м. Київ, 01011; лот 2 - 16.06.2016 о 11 год. 30
хв., пров. Кутузова, 4-А, зал засідань, м. Київ, 01011.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
Лот 1 – 42000,00 грн. (з ПДВ)
(цифрами)
Сорок дві тисячі грн., 00 коп.
(словами)
Лот 2 – 18000,00 грн. (з ПДВ)
(цифрами)
Вісімнадцять тисяч грн., 00 коп.
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім`я, по батькові: лот 1 – приватне акціонерне
товариство «Астра Люкс»; лот 2 – товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛТЕКС».
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: лот 1 –
код ЄДРПОУ 19255777; лот 2 - код ЄДРПОУ 30435050.
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: лот 1 – вул. Бориславська,54, м. Київ,
03061, тел./факс: (044) 497-3000; лот 2 - вул. Садова,49а, буд.12, м. Київ, 02132, тел./факс:
(044) 422-03-03.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю: лот 1 – 04.07.2016 – 42000,00 (сорок дві тисячі грн., 00 коп.) з ПДВ; лот 2 –
04.07.2016 – 18000,00 (вісімнадцять тисяч грн., 00 коп.) з ПДВ.
9. Дата та причини прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення
державних закупівель»: лот 1 - Приватне акціонерне товариство «Астра Люкс» та лот 2 товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛТЕКС» - учасники відповідають
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
11. Інша інформація: умови застосування переговорної процедури - п.4 ч.2 ст.39
Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: якщо замовником було
двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників.
Замовником було двічі відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої
кількості учасників за двома лотами, а саме: за результатами І торгів: згідно реєстру
отриманих пропозицій конкурсних торгів від 25.04.2016 за лотом 1 – дослідноконструкторська робота «Розробка ТУУ «Кашкет із напіввовняної тканини для
поліцейських Національної поліції України» шифр «Уніформа-16» було отримано лише
одну конкурсну пропозицію, за лотом 5 - дослідно-конструкторська робота «Розробка
ТУУ «Куртка зимова спеціальна з плащової тканини для поліцейських Національної
поліції України» шифр «Уніформа-20» було отримано лише одну конкурсну пропозицію.

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі від 01.06.2016 № 126449,
«ВДЗ» № 103(01.06.2016) від 01.06.2016. За результатами ІІ торгів: згідно реєстру
отриманих пропозицій конкурсних торгів від 09.06.2016 за лотом 1 – дослідноконструкторська робота «Розробка ТУУ «Кашкет із напіввовняної тканини для
поліцейських Національної поліції України» шифр «Уніформа-16» не було отримано
жодної пропозиції, за лотом 3 - дослідно-конструкторська робота «Розробка ТУУ «Куртка
зимова спеціальна з плащової тканини для поліцейських Національної поліції України»
шифр «Уніформа-20» було отримано лише одну конкурсну пропозицію. Оголошення про
результати проведення процедури закупівлі від 13.06.2016 № 132035, «ВДЗ» №
111(13.06.2016) від 13.06.2016. Документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі по першій процедурі закупівлі:
оголошення про проведення процедури закупівлі № 081099, «ВДЗ» № 54(21.03.2016) від
21.03.2016 та оголошення про результати проведення процедури закупівлі № 126449,
«ВДЗ» № 103(01.06.2016) від 01.06.2016; по другій процедурі закупівлі: оголошення про
проведення процедури закупівлі № 115284, «ВДЗ» № 88(11.05.2016) від 11.05.2016 та
оголошення про результати проведення процедури закупівлі № 132035, «ВДЗ» №
111(13.06.2016) від 13.06.2016.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Смерницький Д.В.
Голова комітету з
конкурсних торгів
заступник директора
ДНДІ МВС України
Будзинський М. П.
Заступник голови комітету з
конкурсних торгів
завідувач науково-дослідної лабораторії
спеціального транспорту та форменого одягу
Лопатін С. І.
Заступник голови комітету з
конкурсних торгів
завідувач науково-дослідної лабораторії
спеціальних технічних засобів
Вовк О. В.
Секретар комітету
з конкурсних торгів
провідний бухгалтер
фінансово-економічного відділу
Члени комітету з конкурсних торгів:
Бакал В. П.
Начальник відділу розроблення
та вдосконалення форми одягу
Мицак А.М.
Провідний юрисконсульт
групи правового забезпечення

Кучинський Ю. Д.
Завідувач
науково-дослідної лабораторії
криміналістичної
та спеціальної техніки
Дмитрук В. А.
Провідний науковий співробітник
відділу розроблення та
вдосконалення форми одягу
Самусь Є.В.
Завідувач лабораторії сертифікації
ручної вогнепальної зброї та
спеціальних засобів самозахисту

