ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
UA-2021-03-22-003782-c
Дата формування звіту: 02 серпня 2021

Найменування замовника:

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

26198169

Місцезнаходження замовника:

бул. Т. ШЕВЧЕНКА, будинок 1, Тернопіль,
Тернопільська область, 46001, Україна

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Продукція для чищення (миючі засоби))

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:39830000-9: Продукція для чищення

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

Продукція для
чищення (миючі
засоби)

ДК 021:2015:
39830000-9 —
Продукція для
чищення

33667
Одиниця

м. Тернопіль
до 01 червня
дошкільні
2021
навтальні заклади ,
початкові школи,
Тернопіль,
Тернопільська
область, 46001,
Україна

Вид закупівлі:

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Процедура

Умови оплати:
Подія
Поставка товару

Опис Тип оплати Період, (днів)
Пiсляоплата 30

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Календарні 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

22 березня 2021 12:53

Кількість учасників закупівлі:

6

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

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГРЕНЛАНДІЯ НВП"

464 350,80 UAH з
ПДВ

386 986,08
UAH з ПДВ

ФОП "ДАНИЛИШИН ІРИНА
ДМИТРІВНА"

633 000,00 UAH з
ПДВ

387 000,00
UAH з ПДВ

ФОП "ДЕРГАЛО МИКОЛА
МИКОЛАЙОВИЧ"

472 362,50 UAH з
ПДВ

446 064,50
UAH з ПДВ

ФОП "СВЕРЕДЮК АЛЛА
ІГОРІВНА"

474 444,00 UAH з
ПДВ

454 304,00
UAH з ПДВ

ПП "ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬЯНСНОВАГРУПП""

523 137,00 UAH з
ПДВ

523 137,00
UAH з ПДВ

ТОВ “МІКОНТ”

685 167,96 UAH з
ПДВ

685 167,96
UAH з ПДВ

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

Відсутня

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

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:

неможливості усунення порушень,що виникли через
виявлені порушення законодавства у сфері
публічних закупівель, з описом таких порушень,які
неможливо усунути

Відповідно до п.29 ч.1 ст.1 Закону строк дії
тендерної пропозиції – це установлений замовником
у тендерній документації строк, після закінчення
якого тендерна пропозиція вважається недійсною і
відхиляється.<br /> В п.3.6 тендерної документації
містяться відомості щодо строку дії тендерної
пропозиції, а саме що тендерні пропозиції
вважаються дійсними протягом 90 днів з дати
кінцевого строку подання тендерних пропозицій, що
відповідає вимогам п.11 ч.2 ст.22 Закону.<br />
Умови тендерної документації і, відповідно,
тендерна пропозиція передбачають, що тендерна
пропозиція дійсна протягом 90 днів. Отже, замовник
повинен відхилити учасника; підстава його тендерна
пропозиція є такою, строк дії якої закінчився.
Дата укладення договору про
закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Відсутні

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

Відсутня

Ідентифікатор договору:

Відсутній

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%

