ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
UA-2021-10-08-004177-b
Дата формування звіту: 10 листопада 2021

Найменування замовника:

Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02125639

Місцезнаходження замовника:

вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська область, 20300,
Україна

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021: 2015 – 39110000-6 « Сидіння, стільці та
супутні вироби і частини до них» ДК 021: 2015 –
39112000-0 « Стільці» Крісла офісні

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:39110000-6: Сидіння, стільці та супутні
вироби і частини до них

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Крісла офісні

ДК 021:2015:
39112000-0 — Стільці

10 штуки

ВУЛИЦЯ
САДОВА,
будинок 2, місто
Умань,
Черкаська
область, 20300,
Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

100% вартості узгодженого обсягу
газу сплачується до 10 числа
місяця, наступного за
календарним місяцем, в якому
відбувалося
постачання/споживання
природного газу.

Пiсляоплата 10

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

08 жовтня 2021 11:38

Кількість учасників закупівлі:

3

Календарні 100

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

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

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

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

ФОП "МІРОШНИК
СВІТЛАНА
ІВАНІВНА"

18 900,00 UAH з
ПДВ

16 799,40 UAH
з ПДВ

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

ТОВ "ТЕХФОРВАРД"

21 996,00 UAH з
ПДВ

16 800,00 UAH
з ПДВ

Не розглядався

ТОВ "ОСВ
ТРЕЙДИНГ"

23 497,80 UAH з
ПДВ

23 497,80 UAH
з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

28.10.2021 09:12

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

09 листопада 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

16 799,40 UAH

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ФОП "МІРОШНИК СВІТЛАНА ІВАНІВНА"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

вул.Хмельницького Богдана, будинок 74,
Світловодський р-н, село Глинськ, Кіровоградська
область, 27532, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору:

400

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%

