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

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і
двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
№ 4 від 22.07.2016 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 предмета закупівлі – Самусь Євген Вікторович, завідувач
ЛСРВЗ та СЗСЗ, член комітету з конкурсних торгів, вул.. Довнар-Запольського, 8, м.
Київ, 04116, тел. (050) 387-06-61
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру
закупівлі.
2.1. Найменування
2.2. Код за ЄДРПОУ
2.3. Місцезнаходження
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів: Міністерство
внутрішніх справ України, код за ЄДРПОУ – 00032684
2. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета 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.
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 штука.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул.. ДовнарЗапольського, 8, м. Київ, 04116.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 20 грудня 2016
року.
4. Процедура закупівлі: відкриті торги.
5. Інформація про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація
замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): dndi.mvs.gov.ua
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 132100,
«ВДЗ» № 111(13.06.2016) від 13.06.2016.

5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та
номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів:
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №149277, «ВДЗ»
№ 138(22.07.2016) від 22.07.2016
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено
договір про закупівлю.
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних
торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 1 учасник.
6.2. Найменування/прізвище, ім`я, по батькові: Товариство з обмеженою
відповідальністю «КРІО ХОЛОД».
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
37406576.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання: вул.Оранжерейна,3, м.Київ, 04112.
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 21.07.2016 до 09 год 30
хв.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 21.07.2016 14 год. 30 хв.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 1 пропозиція.
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі
застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення:
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім`я, по батькові:
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної
особи) та номер телефону, телефаксу:
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю:
11. Підстави для прийняття рішення про не укладання договору про закупівлю (якщо
таке мало місце) –
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися: торги не відбулися.
12.1. Дата прийняття рішення: 21.07.2016
12.2. Підстави: аб.5 ч.1 ст.30 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
(Для участі подано менше двох пропозицій конкурсних торгів).
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до
статті 16 Закону:
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до
статті 16 Закону:
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставин, визначені статтею 17
Закону:
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17
Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника:
14. Інформація про укладену рамкову угоду.

14.1. Дата та номер рамкової угоди.
14.2. Учасники рамкової угоди.
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з
учасником.
15. Інша інформація (у тому числі обгрунтування застосування скороченої
процедури, інформація про субпідрядників).
16. Склад комітету з конкурсних торгів:
Заступник голови комітету з
конкурсних торгів
Завідувач науково-дослідної лабораторії
спеціального транспорту та
форменого одягу
Будзинський М.П.
Начальник відділу розроблення
та вдосконалення форми одягу
Бакал В.П.
Провідний юрисконсульт
групи правового забезпечення
Мицак А.М.
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.
Голова комітету
з конкурсних торгів
заступник директора Інституту

Д. В. Смерницький

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

О. В. Вовк

