
Звіт  

про результати  проведення процедур відкритих торгів 
 

 1. Замовник:  

 1.1. Найменування: Спецкомбінат комунально-побутового обслуговування 

 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03360957 

 1.3. Місцезнаходження: 76026, м.Івано-Франківськ, вул.Г.Мазепи,162а 

 1.4 Посадові особи замовника , уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище , 

ім’я , по батьковы , посада та адрес, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду 

міжміського телефонного зв’язку  , е-mail) Дехтяр Н.А. економіст  тел.53-84-04 

 1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ):Спецкомбінат комунально-побутового обслуговування  м. Івано-Франківськ 

03360957  

 2. Джерело фінансування закупівлі: кошти комунального підприємства 

 3. Предмет закупівлі :  

 3.1. Найменування ::продукти нафто перероблення рідкі  ( код КПКВ 23.20.1) 

Лот 1 Бензини моторні (бензин А-95, А-80 

Лот 2 газойлі (паливо дизельне 

Лот 3 мастило, масла інші 

 3.2 Кількість  товарів , вид  робіт  або  послуг: 

Бензин А-95 670 літрів 

Бензин А-80 20025 літрів 

Паливо дизельне 8260 літрів 

Мастило, масла інші 420 літрів  

4. Процедура  закупівлі : Відкриті торги 

5. Інформування про процедуру закупівлі : 

5.1 Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація 

про закупівлю: www.tender.me.gov.ua  

 5.2 Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про 

закупівлю (у разі наявності): www.mvk.if.ua 

5.3 Дата оприлюднення  та номер оголошення про проведення процедури закупівлі , 

опублікованого в державному офіційному друкованому  виданні з питань державних 

закупівель та розміщеного на веб-порталі  Міністерства економіки  України :  28.02.2011 р. 

№ 25403 ВДЗ №25 (471) 

 5.4 Дата оприлюднення  та номер оголошення про проведення процедури закупівлі , 

опублікованого в відповідних міжнародних  виданнях  (у випадках , передбачених Законом) 

5.5 Дата оприлюднення  та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, 

опублікованого в державному офіційному друкованому  виданні з питань державних 

закупівель та розміщеного на веб-порталі  Міністерства економіки  України :  Лот 1 - 

06.04.2011  №031945, ВДЗ №41 (487)  ; Лот 2 - 06.04.2011  №031962, ВДЗ №41 (487)  ; Лот 3 -

06.04.2011 №031980, ВДЗ №41 (487) 

5.6 Дата і номер оголошення про результати проведення торгів , опублікованого в 

державному офіційному друкованому  виданні з питань державних закупівель та 

розміщеного на веб-порталі  Міністерства економіки  України :  Лот 1 - 02.05.2011  №053711, 

ВДЗ №52 (498)  ; Лот 2 - 02.05.2011  №053748, ВДЗ №52 (498)  ; Лот 3 -02.05.2011 №053804, 

ВДЗ №52 (498) 

5.7 Дата і номер оголошення про результати проведення торгів  , опублікованого в 

відповідних міжнародних  виданнях  (у випадках , передбачених Законом) 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі , що подали пропозиції конкурсних торгів  

6.1 Кількість учасників процедури закупівлі :  Два 

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

1) ТОВ  «ІТВІ»  

2) ТОВ «Сервісна компанія «Формула»  

6.3 Ідентифікаційний код / ідентифікаційний  номер  

1) 36958931 

2) 36958905 

6.4 Місцезнаходження  

http://www.mvk.if.ua/


1) 03022, м. Київ , вул. Козацька,120/4 , тел.496-89-65, факс 496-89-70  

2) 76018, »  м. Івано – Франківськ , вул. Галицька,36 б, тел. (0342)50-84-41 , 55-90-61, 

 50-84-41 

7.  Інформація щодо  пропозицій конкурсних торгів:  

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів(дата і час): 30.03.2011р.  до 09:00 за 

Київським часом 
 

 7.2 Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів(дата і час):  

30.03.2011р.  , 10:00  за Київським часом  

7.3 Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів : Дві 

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

процедури двоступеневих торгів)   

7.5 Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів . 

1) 351273,00 грн Триста п’ятдесят одна тисяча двіста сімдесят три  грн.  

2) 334016,00 грн. Триста тридцять чотири тисячі  шістнадцять грн.  

7.6 Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів , обґрунтування підстав  відхилення . 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів : 

8.1 Ціни пропозицій конкурсних торгів , які оцінювалися : найнижча ціна пропозицій 

конкурсних торгів - 334016,00 грн. Триста тридцять чотири тисячі  шістнадцять грн. ; 

найвища  ціна пропозицій конкурсних торгів -351273,00 грн  Триста п’ятдесят одна тисяча 

двіста сімдесят три  грн.; номер  2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 

334016,00 грн. Триста тридцять чотири тисячі  шістнадцять грн. 

8.2 Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів : 01.04.2011 р. 

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

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

 ТОВ «Сервісна компанія «Формула»  

9.2 Ідентифікаційний код / ідентифікаційний  номер  

 36958905 

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

телефон, телефакс  

 76018,   м. Івано – Франківськ , вул. Галицька,36 б, тел. (0342)50-84-41 , 55-90-61, 50-84-41 

10    Дата укладення договору  про закупівлю та його ціна  : 26.04.2011 р. ; 

334016,00 грн  Триста тридцять чотири тисячі  шістнадцять грн.  

11 Підстави прийняття рішення про не укладення  договору про закупівлю ( якщо таке мало 

місце) 

12   Торги відмінені  або  визнані такими , що не відбулися : 

12.1 Дата  прийняття рішення  

12.2 Причини 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим 

законодавством вимогам документів , що підтверджують відповідність учасників 

кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону , та наявність / відсутність 

обставин, встановлених статею 17 Закону , із зазначенням відповідних підстав : 

13.1 Перелік учасників, що подали всі документи , які підтверджують відповідність 

учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають 

встановленим законодавством вимогам 

1) ТОВ  «ІТВІ»  

2) ТОВ «Сервісна компанія «Формула»  

13.2 Перелік учасників, які не подали  документи , що  підтверджують відповідність 

учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону або подані документи 

не  відповідають встановленим законодавством вимогам 

13.3 Перелік учасників , щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону 

13.4 Перелік учасників , щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону , та 

підстава ( перелік підстав) для кожного такого учасника 

14. Інша інформація ( в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури) 

 

 

 



15 Склад комітету з конкурсних торгів  

Голова комітету з конкурсних торгів  - заступник директора                          Паращій В.Б. 

Заступник голови  - бухгалтер                                                                              Цебрій Л.В. 

Секретар комітету  - економіст                                                                             Дехтяр Н.А. 

Члени комітету :    головний бухгалтер                                                               Павликівська Г.В. 

                                 інженер ПЕВ                                                                           Пушик Г.Ф. 

 

                                                                             

 


