
 

ЗВІТ  
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій  

№ 11.07.1 від 12.08.2016року. 

 

1. Замовник. 

1.1. Найменування: Національний аерокосмічний університет  ім. М.Є. Жуковського 

„Харківський авіаційний інститут”. 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02066769. 

1.3. Місцезнаходження: вул. Чкалова, 17, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н., 61070. 

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, електронна адреса): Деркачівський Геннадій Анатолійович, головний механік, тел. факс 

(057) 315-11-37, e-maіl: tender@khai.edu.  

2. Предмет закупівлі:  

2.1. Найменування: «Води мінеральні та безалкогольні напої» код за ДК 016:2010 – 11.07.1), та 

«Безалкогольні напої» код за ДК 021:2015 - 15980000-1 )  

2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг: 41 500  шт. 

2.3. Місце поставки товарів, надання послуг: вул. Чкалова, 17, Харківська обл., м. Харків, 

Київський р-н., 61070. 

2.4. Строк поставки товарів, надання послуг: з моменту підписання договору по 31 грудня 2016 

року. 

3. Інформація про процедуру закупівлі. 

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення 

процедури запиту цінових пропозицій. 

3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель: № 151129, ВДЗ №141 (27.07.2016) від 27.07.2016р,  

3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на веб-

порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: ---- 

3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, 

розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №157205, ВДЗ 

№153(12.08.2016) від 12.08.2016 

4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції. 

4.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два) 

4.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 

1. Фізична особа-підприємець Гончаренко О.В., 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПК Альянс», 

4.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

1.   код 2647203956, 

2.  33337703. 

4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи). 

1. Харківська обл.., Золочівський р-н, смт. Золочів, 62200, вул. Комсомольська, 10, 

2. 62300, Харківська обл., м. Дергачі, вул.. Петровського, б.7, 

5. Інформація про цінові пропозиції. 

5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 09.08.2016 09:00 

5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 09.08.2016 р. 11:30 

5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 2 пропозиції. 

5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення: Пропозиція конкурсних торгів 

подана від Фізичної особи-підприємця Гончаренко Олександра Вікторовича, ідентифікаційний 

номер 2647203956, підлягає відхиленню на підставі п. 6 ст. 36 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель», як така, що не відповідає умовам запиту цінових пропозицій, а саме: у пункті 

1.4 запиту цінових пропозицій вимагалося надання копії свідоцтва або витягу з Реєстру платників 
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єдиного податку або копії свідоцтва або витягу з реєстру платників податку на додану вартість 

(відповідно до податкового статусу Учасника).  

Учасник - Фізична особа-підприємець Гончаренко Олександр Вікторович, не надав у складі 

власної цінової пропозиції ані копії свідоцтва або витягу з Реєстру платників єдиного податку, ані 

копії свідоцтва або витягу з реєстру платників податку на додану вартість (відповідно до свого 

податкового статусу), обмежуючись самостійно складеною довідкою про те, що він «діє на загальних 

умовах». Ця обставина є порушенням умов вказаних в оголошенні про запит цінових пропозицій.  

5.5. Ціна кожної цінової пропозиції: 

1. 249 996,00 грн. з ПДВ, 

2. 241 794,00 грн. з ПДВ, 

5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з податком 

на додану вартість): ---- 

5.7. Дата акцепту пропозиції: ----- 

6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: --- 

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: ----. 

6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: --- 

7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: ---- 

8. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю. 

9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій. 

9.1. Дата прийняття рішення: 11.08.2016 року 

9.2. Підстава: « п.1 ст.. 30 «якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників» 

Закону України «Про здійснення державних закупівель». 

10. 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: 

10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону: 

1. Фізична особа-підприємець Гончаренко О.В., 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПК Альянс». 

10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із 

зазначенням таких обставин для кожного учасника: відсутні.  

11. Інша інформація. 

12. Склад комітету з конкурсних торгів : 

Члени комітету:  

Ковалів О.О. - головний бухгалтер, Агафонов В.С. - зав. лабораторією ВТЗН, Колесник В.П. - 

начальник НДЧ, Юдіна Л.В. – в.о. директора їдальні, Орлов С.В. - провідний юрисконсульт, Гупалов 

С.А. - юрисконсульт юридичного відділу, Єрмакова С.К. - заступник начальника ПФВ, Нор В.В. - 

спец. 1 кат МТР. 

 

 

Голова  комітету  з конкурсних торгів    Г.А. Деркачівський 
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