ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі
UA-2021-01-13-001106-a
Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв охоронної сигналізації м.
Маріуполь
Дата формування звіту: 24 лютого 2021

Найменування замовника:

Донецький національний медичний університет

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02010698

Місцезнаходження замовника:

вул. Привокзальна, 27, Лиман, Донецька область,
84404, Україна

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Назва предмета закупівлі:

Охоронні послуги

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:79710000-4: Охоронні послуги

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт
чи надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Послуги з
моніторингу
сигналів тривоги,
що надходять з
пристроїв охоронної
сигналізації м.
Маріуполь

ДК 021:2015:
79711000-1 —
Послуги з
моніторингу сигналів
тривоги, що
надходять з пристроїв
охоронної сигналізації

1 послуга

бул. Шевченко,80;
пр.
Будівельників,28,
Маріуполь,
Донецька область,
87500, Україна

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі:

Спрощена/Допорогова

Умови оплати:
Подія
Надання послуг

Опис Тип оплати Період, (днів)
Пiсляоплата 10

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

13 січня 2021 10:40

Кількість учасників закупівлі:

3

Найменування
учасників
процедури
закупівлі (для
юридичної
особи) або
прізвище, ім’я,
по батькові (для
фізичної особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

ТОВ "ШЕРИФПУЛЬТ 018"

22 000,00 UAH з
ПДВ

22 000,00
UAH з ПДВ

ТОВ "СФЕРА"

15 840,00 UAH з
ПДВ

15 840,00
UAH з ПДВ

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям згідно
зі статтею 16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 цього
Закону

Пропозиція учасника не відповідає
умовам, визначеним в оголошенні про
проведення спрощеної закупівлі, та
вимогам до предмета закупівлі
Надана Учасником пропозиція не
відповідає вимогам Замовника оскільки
Учасник надав не всі документи
відповідно до Додатка №3 до
Оголошення для проведення спрощеної
закупівлі (Кваліфікаційні вимоги до
учасників), а саме Учасник не надав:
Копію аналогічного договору та
документа (документів), що
підтверджує виконання цього договору,
а саме первинного документа
(документів), що визначений в договорі
(накладної/тощо). Аналогічний договір
повинен бути наданий з усіма
додатками або іншими невід’ємними
його частинами
(специфікаціями/додатковими угодами
тощо). Первинний документ, що
підтверджує виконання аналогічного
договору повинен бути поданий в
повному обсязі.

Маріупольський
міжрайонний
відділ Управління
поліції охорони в
Донецькій області

19 360,00 UAH з
ПДВ

14 400,00
UAH з ПДВ

Пропозиція учасника не відповідає
умовам, визначеним в оголошенні про
проведення спрощеної закупівлі, та
вимогам до предмета закупівлі
Пропозиція учасника не відповідає
умовам, визначеним в оголошенні про
проведення спрощеної закупівлі, та
вимогам до предмета закупівлі:
1. Надана Учасником пропозиція не
відповідає вимогам Замовника оскільки
Учасник надав не всі документи.
Учасник не надав наступні документи:
1.1. Копія статуту (або іншого
установчого документу), (за наявності);
1.2. Свідоцтво про державну реєстрацію
або копію витягу;
1.3. Свідоцтво про реєстрацію платника
ПДВ або витягу з реєстру платників
ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ);
1.4. Ліцензію на право надання послуг
(здійснення робіт);
1.5. Документ, що підтверджує
повноваження особи на підписання
договору.
1.6. Дозвіл або ліцензію на
провадження певного виду
господарської діяльності, якщо
отримання такого дозволу або ліцензії
на провадження такого виду діяльності
передбачено законодавством.
1.7. Копію аналогічного договору та
документа (документів), що
підтверджує виконання цього договору,
а саме первинного документа
(документів), що визначений в договорі
(накладної/тощо). Аналогічний договір
повинен бути наданий з усіма
додатками або іншими невід’ємними
його частинами
(специфікаціями/додатковими угодами
тощо). Первинний документ, що
підтверджує виконання аналогічного
договору повинен бути поданий в
повному обсязі.

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

04.02.2021 10:28

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

22 лютого 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

22 000,00 UAH

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ШЕРИФ-ПУЛЬТ 018"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 1, офіс 1, Бориспільський
р-н, село Гнідин, Київська область, 08340, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору:

53/1

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%

