
ЗВІТ  
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої 

кваліфікації  

№ 021/16 від 08.07.2016 року 

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, буд. 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, начальник ЕТВ ТіКС, вул. Чкалова, буд. 17, Харківська обл., 

Київський р-н, м. Харків, 61070, тел. (057) 788-40-48; факс (057) 315-11-37, e-maіl: 

tender@khai.edu. 

2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру 

закупівлі.  

2.1. Найменування. 

2.2. Код за ЄДРПОУ. 

2.3. Місцезнаходження:. 

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів. 

3. Предмет закупівлі.  

3.1. Найменування предмета закупівлі Вироби пластмасові для будівництва; 

лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові - 22.23.1, (19520000-7 

Пластмасові вироби), (Вікна, двері та супутні вироби - 44221000-5). 
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 76 шт (321,922 м.кв.) 

 

п/п 

Найменування Товару 

 

Од. 

ви-міру 
К-ть 

1 Вікно металопластикове 1600*4950 з підвіконням 300 та відливом 250 (1шт)  м.кв 7,92 

2 Двері металопластикові вхідні  1930*980 (1шт)   м.кв 1,89 

3 Двері металопластикові вхідні  1880*980 (1шт) м.кв 1,84 

4 Конструкції металопластикові ( робоче місце охорони - 1 шт)  м. кв 19,0 

5 Конструкції металопластикові ( робоче місце охорони - 1 шт)  м. кв 11,17 

6 Конструкції металопластикові ( робоче місце охорони - 1 шт)  м. кв 25,56 

7 Конструкції металопластикові ( робоче місце охорони - 1 шт)  м. кв 14.6 

8 Конструкція на чотири двері для санітарного вузла 1900*3150 (2шт)  м.кв 11,97 

9 Перегородки для санітарного вузла  1800* 1300 (8шт)  м.кв  18,72 

10 
Конструкція на п ять  дверей для санітарного вузла 3700*1900 (2 шт) і 

700*2079 (2 шт) 

м.кв 16,97 

11 Перегородки для санітарного вузла  1800* 1300 (8шт)  м.кв 18,72 

12 Перегородки для санітарного вузла  2100* 1300 (2шт)  м.кв 5,46 

13 
Вікно металопластикове 1590*4930з підвіконням 600та відливом 250 (11 

штук )- 86,23м.кв 
м.кв 86,23 

14 
Вікно металопластикове 1590*4930 з підвіконням 300 та відливом 250  (1 
штук )- 7,84м.кв 

м.кв 7,84 

15 
Вікно металопластикове 1590*1890 з підвіконням 600 та відливом 250  (2 

штук )- 6,01м.кв 
м.кв 6,01 

mailto:tender@khai.edu


3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Чкалова, 17, 

Харківська обл., м. Харків, Київський р-н., 61070. 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з моменту підписання 

договору по 31 грудня 2016 року. 

4. Процедура закупівлі: відкриті торги. 

5. Інформування про процедуру закупівлі.  

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про 

закупівлю. 

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №108516, ВДЗ 

№80(26.04.2016) від 26.04.2016. 

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:№ 128367 «ВДЗ» 

№ 106 (06.06.2016) від 06.06.2016 р. 

5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-

порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:№ 136100 «ВДЗ» № 117(22.06.2016) 

від 22.06.2016 р, 

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір 

про закупівлю. 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних 

торгів. 

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два). 

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

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУД ВІН XXI», 

2. Фізична особа – підприємець Варлашкін Олександр Іванович,  

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

1. 34016825 

2. 2800300012 

1.4. Місцезнаходження/місце проживання. 

1)Юридична адреса: 62495, Харківська обл.., Харківський район, смт Васищеве, вул. 

Овочева 1а, Фактична адреса: 62495, Харківська обл.., Харківський район, смт. 

Васищеве, вул. Овочева 1а, 

2) вул. Танкопія, буд.5, кор. А, кв.69, Харківська обл., Фрунзенський р-н, м. Харків, 

61060. 

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів: 

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 31.05.2016 р. 09:00 за 

київським часом; 

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 31.05.2016 р. 15:00 за 

київським часом; 

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві). 

16 
Вікно металопластикове 1590*1480 з підвіконням 600 та відливом 250  (2 
штук )- 4,7м.кв 

м.кв 4,71 

17 Двері металопластикові вхідні 2100*850 (2шт) – 3,57 м.кв. м.кв 3,57 

18 
 Вікно металопластикове 1370*1460  з підвіконням 250 та відливом 150 

(1шт) та матовим склом – 2,00 м.кв. 
м.кв 2,00 

19 
Вікно металопластикове 2000*1750  (3шт) з підвіконням 250 та відливом 150 

– 10,5 м.кв. 
м.кв 10,50 

20 

Вікно металопластикове  - 19 шт -  38,903м.кв. 

а) 6 шт - 1750*1170  з підвіконням 250 та відливом 150, 
б) 13 шт - 1750*1170  з підвіконням 250 та відливом 150, 

м.кв 38,903 

21 
Вікно металопластикове 1420*2250 з підвіконням 250 та відливом 150 (1шт) 

– 3,195 м.кв. 
м.кв 3,195 

22 
Вікно металопластикове 880*1750 з підвіконням 250 та відливом 150 (1шт) – 

1,54 м.кв. 
м.кв 1,54 

23 
Вікно металопластикове 1170*1540 з підвіконням 250 та відливом 150 (2шт) 

– 3,604 м.кв. 
м.кв 3,604 



7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі 

застосування процедури двоступеневих торгів). 

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.  

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУД ВІН XXI»– 411 540,73 грн з ПДВ 

№ 

з/п 

Найменування 

товару 

Одини

ця 

виміру 

К-ть 

 

Ціна з 

одиницю 

товару, 

грн. без 

ПДВ 

1. Вікно металопластикове 1600*4950 з підвіконням 300 та відливом 250 
(1шт)  

м.кв 
7,92 1 033,14 

2. Двері металопластикові вхідні  1930*980 (1шт)   м.кв 1,89 2 435,52 

3. Двері металопластикові вхідні  1880*980 (1шт) м.кв 1,84 2 476,89 

4. Конструкції металопластикові ( робоче місце охорони - 1 шт)  м. кв 19,0 994,97 

5. Конструкції металопластикові ( робоче місце охорони - 1 шт)  м. кв 11,17 1 178,69 

6. Конструкції металопластикові ( робоче місце охорони - 1 шт)  м. кв 25,56 924,25 

7. Конструкції металопластикові ( робоче місце охорони - 1 шт)  м. кв 14,60 981,13 

8. Конструкція на чотири двері для санітарного вузла 1900*3150 (2шт)  м.кв 11,97 1 717,86 

9. Перегородки для санітарного вузла  1800* 1300 (8шт)  м.кв 18,72 546,76 

10. Конструкція на п ять  дверей для санітарного вузла 3700*1900 (2 шт) і 
700*2079 (2 шт) 

м.кв 
16,97 1 597,30 

11. Перегородки для санітарного вузла  1800* 1300 (8шт)  м.кв 18,72 546,76 

12. Перегородки для санітарного вузла  2100* 1300 (2шт)  м.кв 5,46 532,64 

13. Вікно металопластикове 1590*4930з підвіконням 600та відливом 250 (11 
штук )- 86,23м.кв 

м.кв 
86,23 1 089,70 

14. Вікно металопластикове 1590*4930 з підвіконням 300 та відливом 250  (1 

штук )- 7,84м.кв 

м.кв 
7,84 1 059,53 

15. Вікно металопластикове 1590*1890 з підвіконням 600 та відливом 250  (2 
штук )- 6,01м.кв 

м.кв 
6,01 1 166,60 

16 Вікно металопластикове 1590*1480 з підвіконням 600 та відливом 250  (2 

штук )- 4,7м.кв 

м.кв 
4,71 1 191,37 

17 Двері металопластикові вхідні 2100*850 (2шт) – 3,57 м.кв. м.кв 3,57 2 557,69 

18  Вікно металопластикове 1370*1460  з підвіконням 250 та відливом 150 

(1шт) та матовим склом – 2,00 м.кв. 

м.кв 
2,00 1 182,74 

19 Вікно металопластикове 2000*1750  (3шт) з підвіконням 250 та відливом 

150 – 10,5 м.кв. 

м.кв 
10,5 944,97 

20 Вікно металопластикове  - 19 шт -  38,902 м.кв. 

а) 6 шт - 1750*1170  з підвіконням 250 та відливом 150, 

б) 13 шт - 1750*1170  з підвіконням 250 та відливом 150, 

м. кв 

38,903 1 013,12 

21 Вікно металопластикове 1420*2250 з підвіконням 250 та відливом 150 
(1шт) – 3,195 м.кв. 

м. кв 
3,195 919,93 

22 Вікно металопластикове 880*1750 з підвіконням 250 та відливом 150 

(1шт) – 1,54 м.кв. 

м. кв 
1,54 1 016,82 

23 Вікно металопластикове 1170*1540 з підвіконням 250 та відливом 150 
(2шт) – 3,604 м.кв. 

м. кв 3,604 
1 195,95 

Фізична особа – підприємецьВарлашкін Олександр Іванович – 390 118,64 без ПДВ 

№ 

з/п 

Найменування 

товару 

Одини

ця 

виміру 

К-ть 

 

Ціна з 

одиницю 

товару, 

грн. без 

ПДВ 

1. Вікно металопластикове 1600*4950 з підвіконням 300 та відливом 250 

(1шт)  

м.кв 
7,92 

1231,00 

2. Двері металопластикові вхідні  1930*980 (1шт)   м.кв 
1,89 

2310,00 

3. Двері металопластикові вхідні  1880*980 (1шт) м.кв 
1,84 

2310,00 

4. Конструкції металопластикові ( робоче місце охорони - 1 шт)  м. кв 
19,0 

1177,00 

5. Конструкції металопластикові ( робоче місце охорони - 1 шт)  м. кв 11,17 1286,00 



6. Конструкції металопластикові ( робоче місце охорони - 1 шт)  м. кв 25,56 1177,00 

7. Конструкції металопластикові ( робоче місце охорони - 1 шт)  м. кв 14,60 1118,00 

8. Конструкція на чотири двері для санітарного вузла 1900*3150 (2шт)  м.кв 11,97 1304,00 

9. Перегородки для санітарного вузла  1800* 1300 (8шт)  м.кв 18,72 512,00 

10. Конструкція на п ять  дверей для санітарного вузла 3700*1900 (2 шт) і 

700*2079 (2 шт) 

м.кв 16,97 1304,00 

11. Перегородки для санітарного вузла  1800* 1300 (8шт)  м.кв 18,72 512,00 

12. Перегородки для санітарного вузла  2100* 1300 (2шт)  м.кв 5,46 512,00 

13. Вікно металопластикове 1590*4930з підвіконням 600та відливом 250 (11 

штук )- 86,23м.кв 

м.кв 86,23 1421,00 

14. Вікно металопластикове 1590*4930 з підвіконням 300 та відливом 250  (1 
штук )- 7,84м.кв 

м.кв 7,84 1231,9 

15. Вікно металопластикове 1590*1890 з підвіконням 600 та відливом 250  (2 

штук )- 6,01м.кв 

м.кв 6,01 1231,9 

16 Вікно металопластикове 1590*1480 з підвіконням 600 та відливом 250  (2 
штук )- 4,7м.кв 

м.кв 4,71 1231,91 

17 Двері металопластикові вхідні 2100*850 (2шт) – 3,57 м.кв. м.кв 3,57 3060,00 

18  Вікно металопластикове 1370*1460  з підвіконням 250 та відливом 150 
(1шт) та матовим склом – 2,00 м.кв. 

м.кв 2,00 1231,00 

19 Вікно металопластикове 2000*1750  (3шт) з підвіконням 250 та відливом 

150 – 10,5 м.кв. 

м.кв 10,5 1283,92 

20 Вікно металопластикове  - 19 шт -  38,902 м.кв. м. кв 38,903  

 а) 6 шт - 1750*1170  з підвіконням 250 та відливом 150,  12,285 1106,00 

 б) 13 шт - 1750*1170  з підвіконням 250 та відливом 150,  26,618 1231,92 

21 Вікно металопластикове 1420*2250 з підвіконням 250 та відливом 150 

(1шт) – 3,195 м.кв. 

м. кв 3,195 1231,93 

22 Вікно металопластикове 880*1750 з підвіконням 250 та відливом 150 

(1шт) – 1,54 м.кв. 

м. кв 1,54 1231,91 

23 Вікно металопластикове 1170*1540 з підвіконням 250 та відливом 150 

(2шт) – 3,604 м.кв. 

м. кв 3,604 1231,91 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх 

відхилення:відсутні 

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів. 

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:  

найнижча ціна пропозиції конкурсних 

торгів 

390 118,64  (триста дев’яносто тисяч сто 

вісімнадцять гривень 64 коп. ) без  ПДВ. 

найвища ціна пропозиції конкурсних 

торгів 

411 540,73 (чотириста одинадцять тисяч 

п’ятсот сорок гривень 73 копійки) з ПДВ; 

ціна акцептованої пропозиції конкурсних 

торгів 

390 118,64  (триста дев’яносто тисяч сто 

вісімнадцять гривень 64 коп. ) без  ПДВ. 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:03.06.2016 року 

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

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:Фізична особа – підприємець Варлашкін 

Олександр Іванович,  

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків:2800300012 

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

особи), телефон, телефакс:вул. Танкопія, буд.5, кор. А, кв.69, Харківська обл., 

Фрунзенський р-н, м. Харків, 61060, Тел: (067)-950-55-26, Факс: (057)758-73-42 

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

17.06.2016 року на суму 390 118,64  (триста дев’яносто тисяч сто вісімнадцять 

гривень 64 коп. ) без  ПДВ. 
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо 

таке мало місце). 



12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися: 

12.1. Дата прийняття рішення: 

12.2. Підстави:  

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 

законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників 

кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, 

установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав. 

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно 

до статті 16 Закону:  

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУД ВІН XXI», 

2. Фізична особа – підприємець Варлашкін Олександр Іванович,  

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до 

статті 16 Закону: відсутні 

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 

Закону:  

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУД ВІН XXI», 

2. Фізична особа – підприємець Варлашкін Олександр Іванович,  

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

із зазначенням таких обставин для кожного учасника:відсутні. 

14. Інформація про укладену рамкову угоду. 

14.1. Дата та номер рамкової угоди. 

14.2. Учасники рамкової угоди. 

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду. 

14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді. 

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником. 

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, 

інформація про субпідрядників):  

16. Склад комітету з конкурсних торгів: 

Члени комітету: головний бухгалтер - Ковалів Олена Олександрівна,зав. 

лабораторією ВТЗН - Агафонов Володимир Сергійович,Начальник НДЧ - Колесник 

Володимир Петрович,Зав. виробництвом їдальні – Юдіна Людмила Василівна,провідний 

юрисконсульт - Орлов Сергій Васильович,юрисконсульт юридичного відділу – Гупалов 

Сергій Анатолійович,заступник начальника ПФВ – Єрмакова Світлана Костянтинівна, 

спец. 1 кат МТР – Нор Віта Віталіївна. 

 

Голова  комітету з конкурсних торгів   Г.А. Деркачівський 
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