ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і
двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
№ 1 від 27.02.2015 р.
1. Замовник.
1.1. Найменування. КЗО «Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат
«Дніпро».
1.2. Код за ЄДРПОУ. 21929668
1.3. Місцезнаходження. вул. Севастопольська, 17, корп. 4 ДЗ «ДМА»,
м.Дніпропетровськ, 49005
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). Заєць Ігор Олександрович,
заступник директора з господарської роботи, тел. (056) 372-39-30, телефакс (0562) 47-32-52,
medl@email.com.ua.
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 класифікатора 56.29.2 - послуги їдалень
(надання послуг їдалень для забезпечення чотириразового п’ятиденного харчування
вихованців ліцею)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Надання послуг
їдалень для забезпечення чотириразового п’ятиденного харчування вихованців ліцею
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Севастопольська,
17, м. Дніпропетровськ, 49005
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. березень – грудень
2015 року
4. Процедура закупівлі. Відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про
закупівлю. domly.dp.ua
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 26.12.2014 р.
№432024
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних
торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 11.02.2015
р. №812868
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 27.02.2015 р. №873452
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. Два
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональна кейтерингова компанія»
- Фізична особа-підприємець Міщенко Валерій Володимирович
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
- код ЄДРПОУ 37213401
- реєстраційний номер (ІПН) 2762219812

6.4. Місцезнаходження/місце проживання.
- вул.Артема, 93-М, м.Дніпропетровськ, 49000
- ж/м Тополя-2, буд.10, корп.2, кв.78, м.Дніпропетровськ, 49040
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).
- 02.02.2015 р. 11:35
- 02.02.2015 р. 11:45
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 02.02.2015 р. 13:00
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. Дві
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі
застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
- 654120,00 грн. (шістсот п’ятдесят чотири тисячі сто двадцять грн. 00 коп.)
- 612720,00 грн. (шістсот дванадцять тисяч сімсот двадцять грн. 00 коп.)
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:
612720,00 грн. без ПДВ (шістсот
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів
дванадцять тисяч сімсот
двадцять грн. 00 коп. без ПДВ);
(цифрами і словами)
654120,00 грн. без ПДВ (шістсот
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів
п’ятдесят чотири тисячі сто
двадцять грн. 00 коп. без ПДВ);
(цифрами і словами)
612720,00 грн. без ПДВ (шістсот
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів
дванадцять тисяч сімсот
двадцять грн. 00 коп. без ПДВ);
(цифрами і словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 03.02.2015 р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Фізична особа-підприємець Міщенко
Валерій Володимирович
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
реєстраційний номер (ІПН) 2762219812
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс. ж/м Тополя-2, буд.10, корп.2, кв.78, м.Дніпропетровськ, 49040, тел.
(056) 3771930, моб.тел. 0675672527
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
23.02.2015 р., 612720,00 грн. без ПДВ (шістсот дванадцять тисяч сімсот двадцять грн. 00
коп. без ПДВ)
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.
Визначені замовником кваліфікаційні критерії та перелік документів, що
підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, які
зазначені у документації конкурсних торгів, підтверджені та є у наявності. Обставини
щодо відмови участі у процедурі закупівлі (ст. 17 Закону) відсутні.

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті
16 Закону.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональна кейтерингова компанія»
- Фізична особа-підприємець Міщенко Валерій Володимирович
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до
статті 16 Закону. Немає
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17
Закону.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональна кейтерингова компанія»
- Фізична особа-підприємець Міщенко Валерій Володимирович
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені
статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника. Немає
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:
Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора з господарської роботи
І.О. Заєць
Секретар комітету з конкурсних торгів,
практичний психолог

В.В. Зюзь

Заступник директора з навчально-методичної роботи,
заступник голови комітету з конкурсних торгів

М.О. Радченко

Бухгалтер ліцею,
член комітету з конкурсних торгів

О.Г. Дорофєєва

Вихователь,
член комітету з конкурсних торгів

Л.Д. Коврига

