ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922

ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів
(відкриті торги)
№ 2 від 27 жовтня 2010 р.
1. Замовник:
1.1. Найменування: Донецький фізико-технічний інститут НАН України
1.2. Місцезнаходження: вул. Р.Люксембург, 72, м. Донецьк, 83114
1.3. Відповідальний за проведення торгів
______________________________Артьомова О.П.___________________
(прізвище, ініціали)

телефон (062) 342-75-52, телефакс (062) 311-52-27, (062) 342-90-18
2. Інформація про предмет закупівлі
Устаткування для автоматичної обробки інформації (модифікація кластеру грідвузла ДонФТІ для обчислення зонної структури магнетиків): лот 1 - вузли та
приладдя - 28 од.; лот 2 - обчислювальна система - 3 од.
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель: 27.09.2010 р., ВДЗ № 39 (427), номер оголошення 33901
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося: дата: 27.10.2010 р., час: 11-00 год.
Місце розкриття: вул. Рози Люксембург, 72, м. Донецьк, 83114, кімн. 211
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів, запропонованих учасниками процедури закупівлі:
ЛОТ 1 - вузли та приладдя - 28 од.
Номер і дата

Повне найменування, (для

Інформація про

Ціна пропозиції або

реєстрації

юридичної особи) або прізвище,

наявність

ціни окремих частин

замовником

ім’я, по батькові (для фізичної

необхідних

предмета закупівлі

пропозиції

особи) учасника процедури

документів,

(лотів) (якщо окремі

конкурсних

закупівлі, ідентифікаційний код

передбачених

частини предмета

торгів

/ідентифікаційний номер (за

документацією

закупівлі визначені

наявності), місце знаходження/

конкурсних торгів

замовником для

місце проживання,

№1
26.10.2010

№2
26.10.2010

№3
27.10.2010

телефон/телефакс
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Навігатор», ЄДРПОУ 23704614
вул. Кирило-Мефодіївська, 14/2,
м. Київ, 04116,
тел./факс: (044) 501-21-00,
(044) 501-21-01
Дочірнє підприємство
«Фрівей Україна»,
ЄДРПОУ 13681467
вул. Північно-Сирецька, 1,
м. Київ, 04136
тел./факс: (044) 239-99-55
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«АВП-Сервіс»,
ЄДРПОУ 34780186,
вул. Енергетиків, 4,
оф. 95, м. Буча,
Київська обл., 08292
тел./факс: (044) 360-69-77

Примітки

надання учасниками
пропозицій щодо них)
Додаток 1

23940,00 грн

Додаток 1

23721,60 грн

Додаток 1

23880,00 грн
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ЛОТ 2 - обчислювальна система - 3 од.
Номер і дата

Повне найменування, (для

Інформація про

Ціна пропозиції або

реєстрації

юридичної особи) або прізвище,

наявність

ціни окремих частин

замовником

ім’я, по батькові (для фізичної

необхідних

предмета закупівлі

пропозиції

особи) учасника процедури

документів,

(лотів) (якщо окремі

конкурсних

закупівлі, ідентифікаційний код

передбачених

частини предмета

торгів

/ідентифікаційний номер (за

документацією

закупівлі визначені

наявності), місце знаходження/

конкурсних торгів

замовником для

№1
26.10.2010

№2
26.10.2010

№3
27.10.2010

місце проживання,

надання учасниками

телефон/телефакс
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Навігатор», ЄДРПОУ 23704614
вул. Кирило-Мефодіївська, 14/2,
м. Київ, 04116,
тел./факс: (044) 501-21-00,
(044) 501-21-01
Дочірнє підприємство
«Фрівей Україна»,
ЄДРПОУ 13681467
вул. Північно-Сирецька, 1,
м. Київ, 04136
тел./факс: (044) 239-99-55
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«АВП-Сервіс»,
ЄДРПОУ 34780186,
вул. Енергетиків, 4,
оф. 95, м. Буча,
Київська обл., 08292
тел./факс: (044) 360-69-77

пропозицій щодо них)
Додаток 1

69280,00 грн

Додаток 1

68122,24 грн

Додаток 1

69200,00 грн

Примітки

6. Присутні:
6.1. Від учасників процедури закупівлі:

_____________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

_____________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

____________
____________
(підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)
______________________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
Заступник голови комітету з конкурсних торгів,
провідний інженер
______________
_Артьомова О.П._____________
Член комітету з конкурсних торгів,
завідуючий відділом
_Макмак І.М.________________

(підпис)

______________
(підпис)

Голова комітету з конкурсних торгів,
в.о. заступника директора

_____________________ О.І. Ракитянський

Секретар комітету з конкурсних торгів,
завідуючий відділом

_____________________ Л.П. Коваленко
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Додаток 1
Інформація
про наявність документів, передбачених документацією конкурсних торгів

Устаткування для автоматичної обробки інформації (модифікація кластеру грід-вузла ДонФТІ для обчислення зонної структури
магнетиків): лот 1 - вузли та приладдя - 28 од.; лот 2 - обчислювальна система - 3 од.
Інформаційний бюлетень Вісник державних закупівель від 27.09.2010 р. № 39 (427), оголошення № 33901

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Навігатор»

Дочірнє
підприємство
«Фрівей
Україна»

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«АВП-Сервіс»

+

+

+

+

+

+

3. Копія довідки про взяття на облік платника податків, виданої органами державної податкової
служби за місцем реєстрації Учасника, засвідчена нотаріально або Учасником (підписана та
скріплена печаткою).

+

+

–

4.Копія свідоцтва платника податку на додану вартість (у разі, якщо Учасник є таким
платником), засвідчена нотаріально або Учасником (підписана та скріплена печаткою).

+

+

+

5. Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ),
засвідчена нотаріально або Учасником (підписана та скріплена печаткою).

+

+

+

6. Оригінал довідки банківської установи про наявні рахунки. Строк видачі довідки не повинен
перевищувати одного місяця на дату її подачі Учасником Замовнику.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+/–

+

+

+

Назви організацій
учасників
Перелік документів
1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчена нотаріально або
Учасником (підписана та скріплена печаткою).
2.Копія статуту Учасника, завірена нотаріально або Учасником (підписана та скріплена
печаткою).

7. Оригінал довідки банківської установи про відсутність у Учасника вчасно непогашеного
кредиту. Строк видачі довідки не повинен перевищувати одного місяця на дату її подачі
Учасником Замовнику.
8. Оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки, виданої компетентним державним органом
України, про те, що проти Учасника не порушено справу про банкрутство. Строк видачі довідки
не повинен перевищувати одного місяця на дату її подачі Учасником Замовнику.
9. Оригінал довідки, виданої органами державної податкової служби за місцем реєстрації
Учасника, про відсутність заборгованості Учасника перед бюджетом. Довідка повинна бути
дійсна на час розкриття пропозиції конкурсних торгів.
10. Копія звіту про фінансові результати за перше півріччя 2010 року (за формою № 2,
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87), засвідчена Учасником
(підписана та скріплена печаткою).
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11. Копія балансу за перше півріччя 2010 року (за формою № 1, Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31
березня 1999 року № 87), засвідчена Учасником (підписана та скріплена печаткою).
12. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (за формою № 3, Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Звіт про рух грошових коштів”, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87), засвідчена Учасником (підписана
та скріплена печаткою).
13. Копія документу (наказ про призначення, розпорядження тощо), що підтверджує
повноваження посадових осіб (керівників) вчиняти юридичні дії від імені учасника без
довіреності, засвідчена учасником (підписана та скріплена печаткою).
14. Форма «Заявка», оформлена відповідно до розділу 1 додатку 1 документації конкурсних
торгів.
15. Форма «Пропозиція конкурсних торгів», оформлена відповідно до розділу 2 додатку 1
документації конкурсних торгів.
16. Форма цінової пропозиції, оформлена відповідно до розділу 3 додатку 1 документації
конкурсних торгів.
17. Довідку, що підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази засвідчена
Учасником (підписана та скріплена печаткою).
18. Відомості про відповідність предмету закупівлі, який він пропонує, технічним вимогам,
зазначеним в додатку 3 глави документації конкурсних торгів. Зазначені відомості повинні бути
документально підтверджені.
Документальне підтвердження відповідності предмета закупівлі вимогам документації
конкурсних торгів оформляється у формі пояснювальної записки або інших даних і повинно
включати опис важливих технічних, експлуатаційних та інших характеристик. Пояснювальна
записка підписується Учасником та скріплюється печаткою;
19. Відомості, що документально підтверджують досвід виконання аналогічних договорів.
20. Інші документи та відомості, визначені для подання цією документацією конкурсних торгів.
У таблиці позначено:
„+” – наявність документу;
„-„ – відсутність документу
“+/-” – документи надані не в належному стані або в неповному обсязі.

+

+

+

+

+

непередбачено
законодавством для
цього учасника

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

Голова комітету з конкурсних торгів,
в.о. заступника директора

О.І. Ракитянський

Секретар комітету з конкурсних торгів,
завідуючий відділом

Л.П. Коваленко
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