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

1. Замовник.

ПРОТОКОЛ № 24 від 29.08.2016
оцінки пропозицій конкурсних торгів,
цінових пропозицій

1.1 Найменування: Державний науково-дослідний інститут МВС України
1.2. Місцезнаходження: пров. Кутузова, 4-А, м. Київ, 01011
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Самусь Євген Вікторович, завідувач ЛСРВЗ та
СЗСЗ, член комітету з конкурсних торгів, тел. (050) 387-06-61
2. Інформація про предмет закупівлі: «Інструменти та прилади, вимірювальні,
контрольні та випробувальні, інші» код за Державним класифікатором ДК 016:2010 –
26.51.6 та код за основним словником національного класифікатора України ДК 021:2015
«Єдиний закупівельний словник» – 38500000-0 «Контрольно-випробувальна апаратура»,
а саме: закупівля установки для температурних випробувань УТИ 150-Х-2/-50…70 або
еквівалент.
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 149887,
«ВДЗ» № 139(25.07.2016) від 25.07.2016.
4. Оцінку пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) проведено: 29.08.2016 р
11 год. 00 хв.
5. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) та причини
їх відхилення:
6. Перелік пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), допущених до
процедури оцінки:
№1
Товариство з обмеженою відповідальністю «КРІО ХОЛОД»,
код ЄДРПОУ 37406576
№2
Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив»,
код ЄДРПОУ 23522853
7. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій):
Критеріями оцінки кожної пропозиції конкурсних торгів (далі – пропозиції) є: ціна, строк
виконання (кількість зазначається у календарних днях).
Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно.
Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.
Питома вага критеріїв оцінки:
- максимальна кількість балів за критерієм «ціна пропозиції» - 80 балів;
- максимальна кількість балів за критерієм «строк поставки» - 20 балів.
Методика оцінки:
Кількість балів за критерієм «ціна пропозиції» визначається наступним чином.
Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найнижча), присвоюється максимально
можлива кількість балів (80).
Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
БЦ обчисл = (Ц мін / Ц обчисл )* 80, де
БЦ обчисл – обчислювальна кількість балів;
Ц мін – найнижча ціна;
Ц обчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється.
Кількість балів за критерієм «строк поставки» визначається наступним чином.
Пропозиції, строк поставки товару якого найвигідніший (найкоротший), присвоюється

максимально можлива кількість балів (20). Кількість балів для решти пропозицій
визначається за формулою:
БТ обчисл = (Т мін / Т обчисл) * 20, де
БТ обчисл – обчислювальна кількість балів;
Т мін – найкоротший строк поставки;
Т обчисл – строк поставки, зазначений в пропозиції, кількість балів для якої обчислюється.
Загальна кількість балів пропозиції за всіма критеріями розраховується за формулою:
кількість балів за критерієм «Ціна» + кількість балів за критерієм «Строк поставки».
8. Оцінка пропозицій учасників:
Повне найменування
Критерії
(для юридичної особи)
оцінки
або прізвище, ім`я, по
пропозицій
батькові (для фізичної
конкурсних
особи), код за
торгів
ЄДРПОУ/реєстраційний (цінових
номер облікової картки пропозицій)
платника податків*
учасника процедури
закупівлі

Значення
показників
згідно з
пропозиціями
конкурсних
торгів
(ціновими
пропозиціями)
за критеріями
оцінки

Кількість
Примітка
оціночних
одиниць за
критеріями
відповідно до
методики
оцінки (не
заповнюється
для процедури
запиту цінових
пропозицій)
97

№1
Ціна:
79
Товариство з
399000,00
обмеженою
грн. (з ПДВ)
відповідальністю «КРІО Строк
18
ХОЛОД»,
поставки:
код ЄДРПОУ 37406576 90 к.д.
№2
Ціна:
80
100
Товариство з
396500,00
обмеженою
грн. (з ПДВ)
відповідальністю
Строк
20
«Хімлаборреактив»,
поставки:
код ЄДРПОУ 23522853 80 к.д.
*Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).
9. Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)
(рішення про визнання пропозицій найбільш економічно вигідною) визнати найбільш
економічно вигідною пропозицію конкурсних торгів:
№2
Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив»,
код ЄДРПОУ 23522853
10. Члени комітету з конкурсних торгів:
Заступник голови комітету з
конкурсних торгів
завідувач науково-дослідної лабораторії
спеціальних технічних засобів
Лопатін С.І.

_________________

Провідний юрисконсульт
групи правового забезпечення
Мицак А.М.

__________________

Завідувач
науково-дослідної лабораторії
криміналістичної
та спеціальної техніки
Кучинський Ю.Д.

__________________

Провідний науковий співробітник
відділу розроблення та
вдосконалення форми одягу
Дмитрук В.А.

__________________

Начальник відділу
матеріального забезпечення
Жабченко С.А.

__________________

Завідувач лабораторії сертифікації
ручної вогнепальної зброї та
спеціальних засобів самозахисту
Самусь Є.В.

___________________

Заступник голови комітету з
конкурсних торгів
завідувач науково-дослідної
лабораторії спеціального
транспорту та форменого одягу

М.П. Будзинський

М.П.
Секретар комітету
з конкурсних торгів
провідний бухгалтер
фінансово-економічного відділу

О. В. Вовк

