ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
UA-2020-02-25-000374-c
Лот № 1 – Проведення ремонтних робіт на надання послуг по підвищенню вогнестійкості
дерев’яних конструкцій даху будівлі гуртожитку Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини по вул.. Садовій, 32 в м. Умань Черкаської області
Дата формування звіту: 06 квітня 2020

1. Найменування замовника:

Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02125639

21. Вид предмета закупівлі:

Послуги

3. Конкретна назва
предмета закупівлі

4. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

5. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

6. Місце
поставки
товарів або
місце
виконання робіт
чи надання
послуг

7. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Лот № 1 – Проведення
ремонтних робіт на
надання послуг по
підвищенню
вогнестійкості дерев’яних
конструкцій даху будівлі
гуртожитку Уманського
державного педагогічного
університету імені Павла
Тичини по вул.. Садовій,
32 в м. Умань Черкаської
області

ДК 021:2015:
45343100-4 —
Роботи із
забезпечення
вогнезахисту

1 послуга

20300, Україна,
Черкаська
область, м.
Умань, вул..
Садова, 32

до 10 квітня
2020

71. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Надання
послуг

Опис

Розрахунки за надані послуги
здійснюються Замовником шляхом
перерахування коштів на поточний
рахунок Виконавця протягом 10 (десяти)
робочих днів з дня підписання Сторонами
акту (актів) наданих послуг. У разі
затримки бюджетного фінансування
розрахунки за надані послуги
здійснюється протягом 10 робочих днів з
дати отримання Замовником бюджетного
призначення на фінансування закупівлі
на свій реєстраційний рахунок

Тип оплати

Період,
(днів)

Пiсляоплата 10

Тип
днів

Робочі

Розмір
оплати,
(%)

100

8. Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

25 лютого 2020 09:46

9. Кількість учасників процедури
закупівлі:

5

10. Найменування учасників
процедури закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по батькові
(для фізичної особи)

11. Ціна
пропозицій
учасника до
початку аукціону
(ціна пропозиції
на переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

12. Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

13. Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 цього
Закону

ПП "РЕЙДЕР"

67 800,00 UAH
з ПДВ

50 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ФОП МЕЛЬНИЧЕНКО
ВІТАЛІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

55 935,00 UAH
з ПДВ

27 967,50
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВ БЕЗПЕКА ЮМОС

50 850,00 UAH
з ПДВ

27 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВ "СКМ МОНТАЖ"

32 000,00 UAH
з ПДВ

26 999,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для
відмови, установлені ст. 17
Закону України ”Про
публічні закупівлі”

ПП "ПОЖЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Л"

23 500,00 UAH
з ПДВ

23 500,00
UAH з ПДВ

Не відповідає вимогам
тендерної документації
Тендерна пропозиція не
відповідає вимогам
тендерної документації
(більш детально в
протоколі)

14. Дата оприлюднення повідомлення про
намір укласти договір:

18.03.2020 12:00

15. Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про закупівлю (у
разі якщо в результаті проведення торгів
не було укладено договір про закупівлю):

Відсутні

16. Дата укладення договору про
закупівлю:

06 квітня 2020

17. Найменування учасника (для
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної особи), з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "СКМ МОНТАЖ"

18. Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

36000, Україна, Полтавська обл., місто Полтава,
ВУЛИЦЯ МАРШАЛА БІРЮЗОВА, будинок 15-А

19. Інформація про субпідрядника (у разі
Відсутня
залучення до виконання робіт або надання
послуг):
20. Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

26 999,00 UAH (в тому числі ПДВ 4 499,83 UAH)

21. Дата оприлюднення оголошення з
відомостями про укладену рамкову угоду,
за якою укладено договір про закупівлю (у
разі проведення закупівлі за рамковими
угодами):

Відсутня

22. Ідентифікатор договору:

146

