
   

ЗВІТ  
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та 

попередньої кваліфікації  
№ 1 від 15.04.2016 

1. Замовник.  
1.1. Найменування: ДП «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, 
метрології та сертифікації».  
1.2. Код за ЄДРПОУ: 34225938.  
1.3. Місцезнаходження: вул. Леніна, 111, м. Красноармійськ, Донецька область, 85302; 
Вул. Комінтерна, 125, м. Красноармійськ, Донецька область, 85303.   
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): Чевала Володимир 
Олександрович, голова комітету з конкурсних торгів, вул. Комінтерна, 125, м. 
Красноармійськ, Донецька область, вул. Леніна, 111, м. Красноармійськ, Донецька 
область, телефон (06239)2-04-81, телефакс (06239)2-05-02; standartdonetsk@ukr.net. 
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.  
3. Предмет закупівлі.  
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.2 (09100000-0) – паливо рідинне та газ; 
оливи мастильні (Бензин А-92, Бензин А-95).  
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Бензин А-92 – 39000 
літрів, Бензин А-95 – 39000 літрів. 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: АЗС Постачальника у 
м. Красноармійськ, м. Артемівськ, м. Краматорськ, м. Маріуполь Донецької області.  
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року. 
4. Процедура закупівлі: відкриті торги. 
5. Інформування про процедуру закупівлі.  
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про 
закупівлю: www.dsm.org.ua. 
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №037913, 
«ВДЗ» №28(11.02.2016) від 11.02.2016. 
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №080625, 
«ВДЗ» №54(21.03.2016) від 21.03.2016. 
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-
порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №102398, «ВДЗ» №73(15.04.2016) 
від 15.04.2016. 
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: 2 (два). 
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: 



6.2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРАЛЛЕЛЬ-ОПТ». 
6.2.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізька трейдингова компанія». 
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
6.3.1. Код ЄДРПОУ 38706876. 
6.3.2. Код ЄДРПОУ 39062829. 
6.4. Місцезнаходження/місце проживання. 
6.4.1. Бул. Шевченка, буд.71А, м.Запоріжжя, 69091. 
6.4.2. Вул. Можайська, буд.63, м. Запоріжжя, 69032. 
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.  
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 15.03.2016 10:00. 
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 15.03.2016 11:00.  
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві).  
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі 
застосування процедури двоступеневих торгів:-. 
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів: 
7.5.1. 1407900,00 гривень з ПДВ. 
7.5.2. 1404780,00 гривень з ПДВ. 
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  

1404780,00 гривень з ПДВ (один мільйон чотириста 
чотири тисячі сімсот вісімдесят гривень 00 копійок) 

 

  
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів  
1407900,00 гривень з ПДВ (один мільйон чотириста 
сім тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок) 

  
       

  
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 
1404780,00 гривень з ПДВ (один мільйон чотириста 
чотири тисячі сімсот вісімдесят гривень 00 копійок). 

 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 18.03.2016.  
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Запорізька трейдингова компанія».  
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 39062829.  
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 
телефон, телефакс: Вул. Можайська, буд.63, м. Запоріжжя, 69032, 061-214-21-41. 
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 
14.04.2016, 1404780,00 гривень з ПДВ (один мільйон чотириста чотири тисячі сімсот 
вісімдесят гривень 00 копійок).  
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.  
12.2. Підстави.  
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: 



13.1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРАЛЛЕЛЬ-ОПТ». 
13.1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізька трейдингова компанія». 
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: 
13.3.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРАЛЛЕЛЬ-ОПТ». 
13.3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізька трейдингова компанія». 
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, 
із зазначенням таких обставин для кожного учасника:-. 
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: 
 
Чевала В.О.  Голова комітету з конкурсних торгів 
Заступник генерального директора з загальних питань       

Завгородня В.Л. Секретар комітету з конкурсних торгів 
Секретар керівника         
 
Михайловська Л.А. Начальник планово-економічного відділу     
  
Стоцький  В.В. Провідний інженер-керівник консультаційно- 
методичної групи відділу інформаційних технологій 
 
Кінжегулов Д.В. Інженер з метрології Красноармійського відділу з метрології  
 
Бондарь Ю.О. Інженер 1 категорії експлуатаційно-господарського  
відділу          
    
Лимар В.В. Начальник юридичного відділу 

___________________________________________________________________  
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів) 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів 
Заступник генерального директора з загальних питань    В.О.Чевала  

 


