ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
№ 10 від 07.07.2016 року
1. Замовник.
1.1. Найменування. Головне управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Запорізькій області
1.2. Код за ЄДРПОУ. 38625593
1.3. Місцезнаходження. вул. Фортечна, будинок 65, Запорізька область, м. Запоріжжя
Олександрівський район, 69002;
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). Шевченко Сергій
Миколайович, начальник відділу ресурсного забезпечення ГУ ДСНС України у
Запорізькій області, Україна, 69002, місто Запоріжжя, вулиця Фортечна, будинок 65,
тел./факс (061)7879454, tender@zp.dsns.gov.ua
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Код ДК 016:2010 – 14.12.1 Одяг робочий чоловічий (Код ДК
021:2015 – 35810000-5 індивідуальне обмундирування) (костюм літній повсякденний
робочий, костюм зимовий повсякденний робочий) (14.12.11-20.00)
2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг. Костюм літній повсякденний робочий –
340 к-тів, Костюм зимовий повсякденний робочий – 300 к-тів.
2.3. Місце поставки товарів, надання послуг. вул. Заводська, будинок 1-а, Запорізька
область, м. Запоріжжя, Вознесенівський район, 69035
2.4. Строк поставки товарів, надання послуг. липень 2016 року-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. mns.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель. 108 (08.06.2016) від 08.06.2016 р. №129846
3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
119 (24.06.2016) від 24.06.2016 р., №137131
3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових
пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

127 (07.07.2016) від 07.07.2016 р., №142254
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.
№1 – Приватне підприємство «Лідер Універсал Комплект»
№2 – Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Спектр-А»
4.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
№1 – 35543542
№2 – 19305854
4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).
№1 – Проспект Поля, буд. 97к, Дніпропетровська область, місто Дніпро,
Центральний район, 49000, тел. 0562-35-13-69
№2 – Вулиця Кожем`яки, будинок 3, Дніпропетровська область, місто Дніпро, АмурНижньодніпровський район, 49083, тел. (0562)34-93-22, 35-03-11
5. Інформація про цінові пропозиції.
5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час). 22.06.2016 р. до 10-00 год.
5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 22.06.2016 р. о 11-00 год.
5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 2 (дві)
5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення.
5.5. Ціна кожної цінової пропозиції.
№1 – 433680,00 грн. (чотириста тридцять три тисячі шістсот вісімдесят гривень 00
копійок) з ПДВ: костюм літній повсякденний робочий – 492,00 грн., костюм зимовий
повсякденний робочий – 888,00 грн.
№2 – 416760,00 (чотириста шістнадцять тисяч сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з
ПДВ: костюм літній повсякденний робочий – 474,00 грн., костюм зимовий
повсякденний робочий – 852,00 грн.
5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну
(з податком на додану вартість):
416760,00 (чотириста шістнадцять тисяч сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ

5.7. Дата акцепту пропозиції. 23.06.2016 року
6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Спектр-А»
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 19305854
6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. Вулиця Кожем`яки, будинок 3,
Дніпропетровська область, місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, 49083,
тел. (0562)34-93-22, 35-03-11
7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
06.07.2016 р., 416760,00 (чотириста шістнадцять тисяч сімсот шістдесят гривень 00
копійок) з ПДВ
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.
10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17
Закону.
№1 – Приватне підприємство «Лідер Універсал Комплект»
№2 – Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Спектр-А»
10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону,
із зазначенням таких обставин для кожного учасника.
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Шевченко С.М. – заступник голови комітету з конкурсних торгів, начальник відділу
ресурсного забезпечення ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Обіход М.В. – головний фахівець ВЕФ ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Маліновський Д.О. – заступник начальника ВРЗ ГУ ДСНС України у Запорізькій
області
Польська О.С. – головний фахівець ВРЗ ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Макаренко М.В. - провідний фахівець ВРЗ ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Пехуля І.В. –завідувач юридичного сектора ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Ільченко Т.І. – відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів, головний
фахівець ВРЗ ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Голова комітету з конкурсних торгів,
перший заступник начальника
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

В.Л. Матросов

