ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
ЗВІТ
про результати проведення процедури
запиту цінових пропозицій
N _2_ від 30.09.2014 року
1. Замовник:
1.1. Найменування:Виконавчий комітет Бориславської міської ради
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:22400792
1.3. Місцезнаходження: Львівська обл., м.Борислав, вул.Шевченка, 42, 82300
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, e-mail): Дурбак Роман
Володимирович, перший заступник міського голови, голова комітету з конкурсних
торгів, 82300, Львівська обл., м.Борислав, вул.Шевченка, 42, тел.(03248)52151, факс
(03248)52952, E-mail: boryslavrada@ukr.net
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Виконавчий комітет Бориславської міської ради
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування:ДКПП 016-2010, 19.20.2 – Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні, (Паливно-мастильні матеріали бензин А-92 , бензин А-95, дизельне
паливо).
3.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг: Бензин А-92 – 2548 літрів, бензин А95 – 150 літрів, дизельне паливо-1000 літрів .
3.3. Місце поставки товарів, надання послуг: вул.Шевченка,42, м.Борислав,
Львівська обл., 82300.
3.4. Строк поставки товарів, надання послуг: жовтень-грудень 2014 року.
4. Інформування про процедуру закупівлі:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на
якому розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових
пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація
про
проведення
процедури
запиту
цінових
пропозицій
(у
разі
наявності):www.boryslavmvk.gov.ua .
4.3.Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та
розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
04.09.2014, № 161845, ВДЗ 78 (04.09.2014)
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України:23.09.2014, №168493, ВДЗ 91(23.09.2014)
4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту
цінових пропозицій, яка була (буде) опублікована в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 30.09.2014, № 171048, ВДЗ
96(30.09.2014)
5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції:
5.1. Кількість учасників процедури закупівлі:3(три)
5.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
№ 1.Приватне
№2

підприємство «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»

3 Спільне українсько-голландське підприємство у формі товариства з
обмеженою відповідальністю «Львів-Петроліум, ТзоВ»
№

5.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
№1

– 33614922, № 2 – 37821544, № 3 - 23974880

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної
особи):
№1

м.Київ, вул.Набережно-Хрещатицька,15-17/18, 04070

№2

м.Луцьк, вул.Кременецька, буд.38, 43010

№3

Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Солонка, АЗК № 6

6. Інформація щодо цінових пропозицій:
6.1. Строк подання цінових пропозицій : 16.09.2014 до 11:30 год.
6.2. Дата розкриття цінових пропозицій : 16.09.2014 ,12:00 год.
6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 3(три).
6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення:-

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції:
№ 1-

ціна А-92 -16,87 грн., А-95- 17,27 грн., дизельне паливо- 16,30 грн.

№2

– ціна А-92-17,49 грн., А-95- 17,89 грн., дизельне паливо- 16,89 грн.

№3

– ціна А-92- 17,91 грн., А-95-18,31 грн., дизельне паливо- 17,31 грн.

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має
найнижчу ціну (з ПДВ) бензин А-92-16,87 грн., А-95 -17,27 грн. , дизельне паливо 16,30 грн.
6.7. Дата акцепту пропозиції: 18.09.2014року.
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Приватне підприємство «ОККОБІЗНЕС КОНТРАКТ»
7.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
33614922.
7.3.
Місцезнаходження,
телефон,
телефакс:
Хрещатицька,15-17/18, 04070, тел.(044)3905770

м.Київ,

вул.Набережно-

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю: 26.09.2014р., 61880,0 грн .
9. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
А-92-16,87грн., А-95 -17,27грн., дизельне паливо – 16,30 грн.
10. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю:11. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не
відбулася:
11.1. Дата прийняття рішення:11.2. Підстави:12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність
обставин, установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних
закупівель" (далі - Закон), із зазначенням відповідних підстав:
12.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17
Закону:
Приватне підприємство «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»
Спільне українсько-голландське підприємство у формі товариства з обмеженою
відповідальністю «Львів-Петроліум, ТзОВ»

12.2. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17
Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: 13. Інша інформація:
Застосування процедури запиту цінових пропозицій відповідно до частини 1 статті
35 Закону України “Про здійснення державних закупівель”. Зменшення обсягів
закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника відповідно
до п.п.1 частини 5 статті 40Закону України «Про здійснення державних
закупівель»
14.Склад комітету з конкурсних торгів: Шкумбатюк Н.І., головний спеціаліст
відділу економіки та торгівлі, секретар комітету з конкурсних торгів
Костецька О.Б., начальник відділу бухгалтерського облку та звітності, член
комітету з конкурсних торгів
Мельничок В.М., в.о.начальника юридичного відділу, член комітету з конкурсних
торгів

Голова комітету з конкурсних торгів,
перший заступник міського голови

Дурбак Р.В.

