ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106
ПРОТОКОЛ № 23 від 29.08.2016 року
розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій,
цінових пропозицій
1. Замовник.
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, телефон: (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. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових
пропозицій) відбулося: 29.08.2016 р 10 год. 30 хв
Місце розкриття: пров. Кутузова, 4-А, зал засідань, м. Київ, 01011.
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних
пропозицій, цінових пропозицій)
№

1

Номер і дата
реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів
(кваліфікаційної
пропозиції, цінової пропозиції)

2

1

№ 1 від
29.08.2016, 8 год.
40 хв.

2

№ 2 від
29.08.2016, 9 год.
05 хв.

Повне найменування
(для юридичної особи)
або прізвище, ім`я, по
батькові (для фізичної
особи) учасника процедури закупівлі, код
за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника
податків*, місцезнаходження/місце проживання, телефон/
телефакс

3

Товариство з
обмеженою
відповідальністю «КРІО
ХОЛОД», код ЄДРПОУ
37406576, Україна,
04112, м. Київ, вул.
Оранжерейна3; тел.(044)
4969104
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Хімлаборреактив», код
ЄДРПОУ 23522853,

Інформація про
наявність чи
відсутність необхідних документів, передбачених документацією
конкурсних торгів (запитом
цінових пропозицій)

4

Ціна
пропозиції або
ціни окремих
частин предмета закупівлі
(лотів) (якщо
окремі частини предмета
закупівлі визначені замовником для
надання учасниками пропозицій щодо
них)

Примітка

5

6

Наведено в
Додатку 1

399000,00 грн.,
з ПДВ

Наведено в
Додатку 1

396500,00 грн.,
з ПДВ

Україна, 07400, Київська
обл., м.Бровари, вул.
Щелківська, 8; тел.(044)
494-42-42
* 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).

6. Присутні.
6.1. Від учасника процедури закупівлі:

Менеджер по продажам ТОВ «Хімлаборреактив»
Рудь І.І.
____________________
(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)
Зауваження учасників процедури закупівлі
___________________________________________________________________
6.2. Від замовника (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

