
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2017-04-14-001003-c
Дата формування звіту: 26 травня 2017

1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Івано-Франківської міської
ради

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04054346

3. Конкретна назва
предмета закупівлі

4. Коди
відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

5. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

6. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

7. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Машини для обробки
даних (апаратна
частина): сканер
документів, телевізор
65", багатофункційний
пристрій кольоровий,
багатофункційний
пристрій монохромний,
персональний комп’ютер
в комплекті та ноутбук.

ДК 021:2015:
30210000-4 —
Машини для
обробки даних
(апаратна
частина)

39 шт. 76004, Україна, Івано-
Франківська область,
Івано-Франківськ, вул.
Грушевського, 21

до 31 грудня
2017

8. Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

14 квітня 2017 15:19

9. Кількість учасників процедури
закупівлі:

5

10. Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

11. Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

12. Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

13. Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам документів,
що підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону України
“Про публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 цього Закону



ПП "Снік-Гал" 434 075 UAH з
ПДВ

389 990
UAH з ПДВ

Не відповідає кваліфікаційним
критеріям
Вивчивши детально пропозицію
та документацію учасника ПП
"Снік-Гал"
слід зазначити наступне.
Відповідно до оголошення
UA-2017-04-14-001003-c
Учасник повинен був обов’язково
надати пропозиції згідно із
визначеним Замовником додатку
№2 Тендерної документації (далі
ТД).
Проте Учасником не були вказані
марки та виробники,
комплектуючі параметри
персональних компютерів. В
портативному компютері
(ноутбуці) вказана вбудована
відеокарта без зазначення об’єму
пам’яті, хоча згідно ТД Замовика
вимагалася дискретна відеокарта
з памяттю не менше 2 gb.
Тому виходячи із
вищезазначеного пропонується
відхилити пропозицію ПП "Снік-
Гал", як таку що не відповідає
умовам ТД визначеними
Замовником.

ФОП Петрівський
Микола Петрович

461 786 UAH з
ПДВ

390 000
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови, установлені
ст. 17 Закону України ”Про
публічні закупівлі”

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"СІЕС-ЛАЙН"

458 210.65
UAH з ПДВ

438 900
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВ ДІАВЕСТЕНД
КОМПЛЕКСНІ
РІШЕННЯ

466 880 UAH з
ПДВ

438 999
UAH з ПДВ

Не розглядався

ФОП Команіцький
Іван Миколайович

493 201 UAH з
ПДВ

439 000
UAH з ПДВ

Не розглядався

14. Дата оприлюднення повідомлення про
намір укласти договір:

06.05.2017 14:20

15. Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про закупівлю (у
разі якщо в результаті проведення торгів
не було укладено договір про закупівлю):

Відсутні

16. Дата укладення договору про
закупівлю:

26 травня 2017



17. Найменування учасника (для
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної особи), з яким
укладено договір про закупівлю:

ФОП Петрівський Микола Петрович

18. Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

76000, Україна, Івано-Франківська область обл.,
Івано-Франківськ, Івасюка 54/34

19. Інформація про субпідрядника (у разі
залучення до виконання робіт або надання
послуг):

Відсутня

20. Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

390 000 UAH з ПДВ

21. Дата оприлюднення оголошення з
відомостями про укладену рамкову угоду,
за якою укладено договір про закупівлю (у
разі проведення закупівлі за рамковими
угодами):

Відсутня


