ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
UA-2021-02-05-012658-a
Дата формування звіту: 18 березня 2021

Найменування замовника:

Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02125639

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Інтерактивна дошка з комплектуючими в рамках
виконання міжнародного грантового проєкту
«Модернізація педагогічної вищої освіти з
використанням інноваційних інструментів
викладання» (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UAEPPKA2-CBHE-JP (Програма Еразмус+, КА-2
розвиток потенціалу вищої освіти) ДК 021: 2015 –
32320000-2 «Телевізійне й аудіовізуальне
обладнання»

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й
аудіовізуальне обладнання

Назва предмета
закупівлі

Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

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

Інтерактивна
дошка SMART
BOARD ( або в
еквіваленті)

ДК 021:2015:
32320000-2 —
Телевізійне й
аудіовізуальне
обладнання

3 штуки

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

до 31 березня
2021

Проектор Epson (
або в еквіваленті)

ДК 021:2015:
32320000-2 —
Телевізійне й
аудіовізуальне
обладнання

3 штуки

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

до 31 березня
2021

Кронштейн до
проектора KSL (
або в еквіваленті)

ДК 021:2015:
32320000-2 —
Телевізійне й
аудіовізуальне
обладнання

3 штуки

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

до 31 березня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Поставка
товару

Оплата Товару Замовником
здійснюється протягом 7 банківських
днів з дати підписання сторонами
накладної за рахунок коштів
міжнародної технічної допомоги.
Розрахунки проводяться у
безготівковій формі в національній
валюті України, шляхом перерахунку
коштів на рахунок Учасника,
вказаний у розділі 14 цього Договору.
вид закупівлі: відповідно до абз.3 п.5
ч.2 с.4 Закону. Єдиним критерієм
оцінки згідно даної закупівлі є ціна
(питома вага критерію – 100%).
Місцезнаходження: 20300, м. Умань,
вул. Садова, 2 . категорія замовника:
п.3 ч.4 ст.2 вид закупівлі: аб.3 п.5 ч.2
ст.4 Джерело фінансування: Інші
джерела власних надходжень

Пiсляоплата 7

Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

05 лютого 2021 16:47

Кількість учасників процедури
закупівлі:

3

Розмір
оплати,
(%)

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

ТОВ "ПОДІЛЛЯ
ФІНАНС"

165 000,00 UAH з
ПДВ

160 596,00
UAH з ПДВ

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

ТОВ "КРЕО СІНЕРЖІ"

171 600,00 UAH з
ПДВ

160 800,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ФОП "ХРАПКО ВІТАЛІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ"

198 693,00 UAH з
ПДВ

198 693,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

05.03.2021 14:54

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

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

18 березня 2021

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

ТОВ "ПОДІЛЛЯ ФІНАНС"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

21001, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця,
ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 4 А, квартира 4

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

Відсутня

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

160 596,00 UAH (в тому числі ПДВ 26 766,00 UAH)

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

Відсутня

Ідентифікатор договору:

58

