
ЗВІТ  

про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій  

№ 023/16 від 25.07.2016 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, 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, вул. 

Чкалова, 17, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н., 61070. тел. факс (057) 315-11-37, e-maіl: 

tender@khai.edu.  

2. Предмет закупівлі:  

2.1. Найменування: відповідно до ДК 016:2010 - 10.12.1 «М'ясо свійської птиці, свіже чи 

охолоджене» та  за кодом CPV за ДК 021:2015 - 15112000-6 – «М’ясо свійської птиці» 

2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг:  

№ п/п Найменування Одиниця виміру  Кількість 

1.        Філе куряче 1 категорії (охолоджене) кг 7 025 

2. Чверть куряча 1 категорії (охолоджена) кг 2 300 

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 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: № 134986, ВДЗ №116 (21.06.2016) від 21.06.2016р, 

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

порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №143772, “ВДЗ” №129 (11.07.2016) від 

11.07.2016р. 

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

розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №147009, ВДЗ 

135(19.07.2016) від 19.07.2016 р. 

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

4.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (трое) 

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

1. Товариство з обмеженою відповідальність Фірма «Хазар» ЛТД,  

2. Фізична особа – підприємець Чучкіна Ольга Петрівна,  

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Охтирська м’ясна компанія»,  

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

1.  22647877, 

2.  2712501327, 

3. 40208653. 

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

1. Україна, 61085, м. Харків, вул. Астрономічна, 37-А, 

2. 61107, м. Харків, вул. Гризодубова, 25-а, 

3. 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Батюка 47. 

5. Інформація про цінові пропозиції. 

5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 05.07.2016 09:00. 

5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 05.07.2016 р. 11:00. 

mailto:tender@khai.edu


5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 3 пропозиції. 

5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення:відсутні.  

5.5. Ціна кожної цінової пропозиції: 

 

1. Товариство з обмеженою відповідальність Фірма «Хазар» ЛТД» - 482 587,50 з ПДВ 

 

№ 

п/

п 

Найменування товарів К-ть 

(кг.) 

Ціна товару 

за одиницю 

без ПДВ грн.: 

Загальна 

вартість 

товару без 

ПДВ грн.: 

Ціна за 

одиницю з 

ПДВ грн.: 

Вартість з 

ПДВ, грн.:  

1. 
Філе куряче 1 категорії 

(охолоджене) 

7 025 47,85 336 146,25 57,42 
403 375,50 

2. 
Чверть куряча 1 категорії 

(охолоджена) 

2 300 28,70 66 010,00 34,44 
79 212,00 

 

2. Фізична особа – підприємець Чучкіна Ольга Петрівна, - 497 275,00 без ПДВ 

 

№ 

п/

п 

Найменування товарів К-ть 

(кг.) 

Ціна товару 

за одиницю 

без ПДВ грн.: 

Загальна 

вартість 

товару без 

ПДВ грн.: 

Ціна за 

одиницю з 

ПДВ 

грн.:(без 

ПДВ) 

Вартість з 

ПДВ, грн.: 

(без ПДВ) 

1. 
Філе куряче 1 категорії 

(охолоджене) 

7 025 59,00 414 475,00 59,00 
414 475,00 

2. 
Чверть куряча 1 категорії 

(охолоджена) 

2 300 36,00 82 800,00 36,00 
82 800,00 

 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Охтирська м’ясна компанія», 463 056,00 з ПДВ 

 

№ 

п/

п 

Найменування товарів К-ть 

(кг.) 

Ціна товару 

за одиницю 

без ПДВ грн.: 

Загальна 

вартість 

товару без 

ПДВ грн.: 

Ціна за 

одиницю з 

ПДВ грн.: 

Вартість з 

ПДВ, грн.:  

1. 
Філе куряче 1 категорії 

(охолоджене) 

7 025 49,20 345 630,00 59,04 
414 756,00 

2. 
Чверть куряча 1 категорії 

(охолоджена) 

2 300 17,50 40 250,00 21,00 
48 300,00 

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

на додану вартість): Товариство з обмеженою відповідальністю «Охтирська м’ясна компанія» - 

463 056,00 (чотириста шістдесят три тисячі п’ятдесят шість  гривень00 коп. ) з урахуванням  

ПДВ 

5.7. Дата акцепту пропозиції: 08.07.2016року. 

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

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Охтирська м’ясна компанія». 

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 40208653. 

6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Батюка 47. 

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

15.07.2016 року - 463 056,00 (чотириста шістдесят три тисячі п’ятдесят шість  гривень00 коп.) з 

урахуванням  ПДВ. 

8. Дата і підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю: -. 

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

9.1. Дата прийняття рішення: - 

9.2. Підстава:-  



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. Товариство з обмеженою відповідальність Фірма «Хазар» ЛТД,  

2. Фізична особа – підприємець Чучкіна Ольга Петрівна,  

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Охтирська м’ясна компанія».  

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: Ковалів О.О. - головний бухгалтер, Агафонов В.С. - зав. 

лабораторією ВТЗН, Колесник В.П. - начальник НДЧ, Юдіна Л.В. – зав. виробництвом 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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