ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та
попередньої кваліфікації
N 53 від 23.02.2016 року
1. Замовник.
1.1. Найменування: комунальний заклад «Шосткинська центральна районна лікарня»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 01981514
1.3. Місцезнаходження: 41100,Сумська обл., м.Шостка, вул.Щедріна,1
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): Рогов Володимир Митрофановичначальник технічного відділу, м. Шостка, вул. Щедріна 1, тел. (05449)7-28-37, факс (05449) 7-2267; 7-28-37, e-mail: shostka.crl@i.uа
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: Виконавчий комітет
Шосткинської міської ради, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04057994
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі: Паливо рідинне та газ; оливи мастильні: Лот № 1 –
бензин; Лот № 2 – дизельне топливо; Лот №3-масло машинне, ДК 016-2010 (19.20.2)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лот № 1- 37543л., Лот №
2- 760,4 л., Лот № 3 – 496 л.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Сумська обл., м. Шостка,
вул. Щедріна, 1
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лютий - грудень 2016 року
4. Процедура закупівлі.
5. Інформування про процедуру закупівлі: відкриті торги
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про
закупівлю: crl-shostka.org.ua

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №258804, ВДЗ
№410(29.12.2015) від 29.12.2015р.
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №039716, ВДЗ
№29(12.02.2016) від 12.02.2016р.
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №029645, ВДЗ №23(04.02.2016) від
04.02.2016р.; №051681, ВДЗ №36(23.02.2016) від 23.02.2016
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: лот №1- 3 три, лот № 2 – 2 два
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: учасник 1 лот № 1-ТОВ ТД «Сан Ойл», учасник
2, лот №1,2 - ТОВ «Голд-Петролеум», учасник 3 лот № 1, 2 - ТОВ «ТД «Авіас»
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: учасник 139197130, учасник 2 - 31268958, учасник 3 -37149148
6.4. Місцезнаходження/місце проживання: учасник 1- м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд.12,
тел.(067) 6214973; учасник 2- смт. Ямпіль, вул. Заводська,8 кв.6 тел.(05449)7-11-17; учасник 3м.Дніпропетровськ, пров. Джинчарадзе, буд.4, секція 1
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 01.02.2016р. до 09:00 год
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 01.02.2016р. до 10:00 год
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: п’ять
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування
процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів: ТОВ Торговий Дім «Сан Ойл» Лот №1617283,27 грн.,ТОВ Торговий Дім «Авіас» Лот № 1- 641402,00грн., Лот № 2- 11025,80 грн., ТОВ
«Голд-Петролеум » Лот № 1– 573190,40 грн., Лот № 2 – 10873,72 грн.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення:
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних
торгів

ТОВ «Голд Петролеум» Лот №1 - 573190,40 грн.
(П’ятсот сімдесят три тисячи сто дев’яносто
гривен 40 коп.), по Лоту № 2-10873,72 грн.
(десять тисяч вісімсот сімдесят три грн. 72 коп.);

найвища ціна пропозиції конкурсних
торгів

ТОВ ТД «Авіас» лот №1 -641402,00 грн.(
шістсот сорок одна тисяча чотириста дві гривні
00 коп.); лот № 2 -11025,80 грн. одинадцять
тисяч двадцять п’ять гривен 80 коп.);

ціна акцептованої пропозиції
конкурсних торгів

ТОВ «Голд Петролеум» Лот №1 - 573190,40 грн.
(П’ятсот сімдесят три тисячи сто дев’яносто
гривен 40 коп.), по Лоту № 2-10873,72 грн.
(десять тисяч вісімсот сімдесят три грн. 72 коп.).

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 09.02.2016 року
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Голд-Петролеум»
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 31268958
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс: смт.Ямпіль,вул.Заводська,8 кв.6 тел.(05449)7-11-17
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
23.02.2016 року, Лот №1 - 573190,40 грн. (П’ятсот сімдесят три тисячи сто дев’яносто гривен 40
коп.), Лот № 2 - 10873,72 грн. (десять тисяч вісімсот сімдесят три грн. 72 коп.)
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: Лот № 3 від 01.02.2016 року
12.2. Підстави: Торги відмінені по Лоту №3, згідно ч.1 ст. 30 Закону України « Про здійснення
державних закупівель» № 1197VІІ від 10.04.2014р., подано для участі менше двох пропозицій
конкурсних торгів.
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: ТОВ ТД «Сан Ойл», ТОВ ТД «Авіас», ТОВ «Голд-Петролеум»

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті
16 Закону:
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із
зазначенням таких обставин для кожного учасника: ТОВ ТД «Сан Ойл», ТОВ ТД «Авіас»,
ТОВ «Голд-Петролеум»
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:

