ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів
№ 1 від 4 липня 2011 р.
1. Замовник.
1.1. Найменування: Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03534506.
1.3. Місцезнаходження: 79060, м. Львів-60, вул. Наукова, 5.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:
Федірко Віктор Миколайович, заст. директора з НДР, тел/факс (032) 263-7258, E-mail: fedirko@ipm.lviv.ua.
1.5. Головний розпорядник коштів (повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):
Національна академія наук України, 00019270.
2. Джерело фінансування закупівлі: державний бюджет.
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування: Послуги з розроблення та освоєння дослідно-промислової
технології виробництва поліуретанових і кремнійорганічних ін’єкційних
матеріалів та їх випробування на підприємствах паливно-енергетичного
комплексу і Міністерства регіонального розвитку і будівництва України (І.2
15. Дослідження та розробки в галузі хімічних технологій).
3.2. Кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання
послуг: 79060, м. Львів-60, вул. Наукова, 5.
4. Процедура закупівлі: відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалась
інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про
закупівлю: www.ipm.lviv.ua.
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному друкованому виданні з питань державних
закупівель: Вісник державних закупівель, № 52(498) від 2 травня 2011 р.,
номер оголошення 046930.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених
Законом): –
5.5. Дата оприлюднення та номер оголошення про акцепт пропозиції конкурсних
торгів, опублікованого в державному друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: Вісник
державних закупівель, № 69(515) від 10 червня 2011 р., номер оголошення
090855..
5.6. Дата оприлюднення та номер оголошення про результати проведення процедури
закупівлі, опублікованого в державному друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: Вісник
державних закупівель, № 77(523) від 29 червня 2011 р., номер оголошення
106015.
5.7. Дата оприлюднення та номер оголошення про результати проведення процедури
закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях: –
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних
торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2.

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: № 1. Державне підприємство
інженерний центр «Техно-ресурс»; № 2. Науково-виробниче підприємство
«Техноцентр».
6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: № 1 – 13803953; № 2 – 30539214.
6.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної
особи): № 1. 79060, м. Львів-60, вул. Наукова, 5; № 2. 79060, м. Львів-60, вул.
Наукова, 5.
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів: 2 червня 2011 р., 11.00 год.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів: 2 червня 2011 р., 14.00 год.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2.
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі
застосування процедури двоступеневих торгів): –.
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів: № 1. 215
000,00 грн. (двісті п'ятнадцять тисяч гривень) з ПДВ; строк виконання – 173
календарних днів; умови оплати – аванс 50%. № 2. 247 000,00 грн. (двісті
сорок сім тисяч гривень) з ПДВ; строк виконання – 184 календарних днів;
умови оплати – поетапна оплата без авансу.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав
відхилення: –.
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозиції конкурсних торгів, які оцінювались:
1. Найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 215 000,00 грн. (двісті п'ятнадцять
тисяч гривень) з ПДВ;
2. Найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 247 000,00 грн. (двісті сорок сім тисяч
гривень) з ПДВ;
Номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 215 000,00 грн. (двісті
п'ятнадцять тисяч гривень) з ПДВ;
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 7 червня 2011 р.
9. Інформація про переможця торгів:
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне підприємство інженерний
центр «Техно-ресурс».
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 13803953.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної
особи): 79060, м. Львів-60, вул. Наукова, 5.
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 24 червня 2011 р., 215 000,00
грн. (двісті п'ятнадцять тисяч гривень) з ПДВ.
11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю: –.
12. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
12.1.
Дата прийняття рішення: –.
12.2.
Причина: –.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність
обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
13.1.
Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують
відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону
та відповідають встановленим законодавством вимогам: № 1. Державне
підприємство інженерний центр «Техно-ресурс»; № 2. Науково-виробниче
підприємство «Техноцентр».

13.2.
Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують
відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону,
або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: –.
13.3.
Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею
17 Закону: № 1. Державне підприємство інженерний центр «Техно-ресурс»; №
2. Науково-виробниче підприємство «Техноцентр».
13.4.
Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17
Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: –.
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):
Відомості про запити щодо роз’яснень змісту документації конкурсних торгів,
відповіді на них та будь-які зміни цієї документації: запит Державного підприємства
інженерний центр «Техно-ресурс» щодо вартості бюджетного призначення
закупівлі за № 74 від 20.05.11 р., роз’яснення комітету з конкурсних торгів №
11Т/04 від 20.05.11 р.
Критерії порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення переможця
процедури закупівлі: оцінка пропозицій здійснювалася на основі наступних критеріїв –
"Ціна" - 85 балів; "Строк виконання" – 10 балів; "Умови оплати " – 5 балів. № 1.
Державне підприємство інженерний центр «Техно-ресурс» – 95 балів; № 2.
Науково-виробниче підприємство «Техноцентр» – 88,4 балів.
Відомості щодо призупинення процедури закупівлі внаслідок оскарження дій
замовника: відсутні.
15. Склад комітету з конкурсних торгів: заст. дир. з НДР Федірко В.М., ст.н.с. Корній
С.А., нач. ПВВ Грисюк М.А., головний інженер Проців І.М., начальник відділу кадрів
Гуль О.С.

Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора із загальних питань __________________________ Р.Г. Пархета

