ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
N 34 від 04.02.2016 року
1. Замовник.
1.1. Найменування: КЗ «Шосткинська ЦРЛ»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 01981514
1.3. Місцезнаходження: 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): Боднар Наталія Григорівна, головна
медична сестра, м. Шостка, вул. Щедріна 1, тел. (05449)7-28-37, факс (05449) 7-22-67; 7-28-37, email: shostka.crl@i.uа
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування: «Препарати фармацевтичні, інші»: Лот № 1- анти сироватка та вакцини, Лот
№ 2- реактиви діагностичні та інші фармацевтичні препарати, Лот № 3 - матеріали
перев’язувальні», ДК 016-2010 (21.20.2)
2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг: лот №1 – 13 найменувань, лот №2- 144
найменувань, лот № 8 найменування
2.3. Місце поставки товарів, надання послуг: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щедріна, 1
2.4. Строк поставки товарів, надання послуг: лютий-грудень 2016 року
3. Інформація про процедуру закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
проведення процедури запиту цінових пропозицій: crl-shostka.org.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель: №001629, ВДЗ №2(05.01.2016) від 05.01.2016р.
3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №021459, ВДЗ №18(28.01.2016)
від 28.01.2016р.
3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових
пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№022603, ВДЗ №19(29.01.2016) від 29.01.2016р.; №029108, ВДЗ №23(04.02.2016) від 04.02.2016р.
4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.
4.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два)

4.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Приватне виробничо-комерційне підприємство
«Валлента», Фізична особа -підприємець «Підлісний Віктор Іванович»
4.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: Приватне
виробничо-комерційне підприємство «Валлента», Код ЄДРПОУ-23291827,
Фізична особа -підприємець «Підлісний Віктор Іванович» Код- 2648919059
4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи):
ПВКП «Валлента», м.Суми, вул.Серпнева, буд.11/12, тел. (0542)335552
ФОП «Підлісний В. І.» м. Суми,вул. Ковпака,73, тел.(099)00-43-166
5. Інформація про цінові пропозиції.
5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 20.01.2016 р. до 09:00 год.
5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 20.01.2016 р. об 10:00 год.
5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 4 (два)
5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення: 5.5. Ціна кожної цінової пропозиції: лот № 2- ПВКП «Валлента» 321882,35 грн.,ФОП
«Підлісний В. І.» - 308595,10 грн.;
Лот №3 – ПВКП «Валлента»-69015,00 грн., ФОП «Підлісний В. І.» 80713,00 грн.
5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну
(з податком на додану вартість):
Лот № 2 - ФОП «Підлісний В. І.»- 308595,10 грн. , Лот № 3- ПВКП «Валлента»69015,00 грн.
(цифрами)
Лот № 2 -триста вісім тисяч п’ятсот дев’яносто п’ять гривен 10 коп.), Лот № 3 - (шістдесят дев’ять
тисяч п'ятнадцять гривен 00 коп.).
(цифрами)
5.7. Дата акцепту пропозиції: 25.01.2016р.
6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Лот № 3- Приватне виробничо-комерційне
підприємство «Валлента», Лот №2- Фізична особа -підприємець «Підлісний Віктор Іванович»
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: ПВКП
«Валлента», Код ЄДРПОУ-23291827, ФОП «Підлісний В. І., Код- 2648919059

6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. ПВКП «Валлента», м.Суми, вул.Серпнева,
буд.11/12, тел. (0542)335552
ФОП «Підлісний В. І.», м. Суми,вул. Ковпака,73, тел.(099)00-43-166

7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю: 04.02.2016 року, лот № 2 - 308595,10 грн. (триста вісім тисяч п’ятсот
дев’яносто п’ять гривен 10 коп.), Лот № 3 - 69015,00 грн. (шістдесят дев’ять тисяч
п'ятнадцять гривен 00 коп.).
8. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення 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: ПВКП «Валлента»,
ФОП «Підлісний В. І.»
10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону:
10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із
зазначенням таких обставин для кожного учасника: ПВКП «Валлента»,

ФОП «Підлісний В. І.»
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Голова комітету з конкурсних торгів _______________ Лугова Т.В. (М.П.)
Головний бухгалтер, заступник
голови комітету з конкурсних торгів
Юрисконсульт

_______________ В.П. Бабич

________________ О.С.Моргулец

Головна медична сестра,
член комітету з конкурсних торгів

_________________

Н.Г. Боднар

_________________

В.М. Рогов

Начальник технічного відділу,
член комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів _________________ Саприкіна Л.А.

