П ротокол засідання № 246 від 25.06.2018р.
тендерного ком ітету департам енту ж итлового господарства
В інницької м іської ради
з питання відхилення пропозиції К андидата
доп орогової закупівлі товарів, робіт і послуг
в систем і електронних держ авних закупівель “Р п Л о г г о ”
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Замовник.
1.1. Найменування: Д епартам ент ж итлового господарства В інницької м іської ради
1.2. Код за Є Д Р П О У : 34849090
1.3.М ісцезнаходження: 21100, м. В інниця, вул. С оборна,59, каб. 503
П редмет закупівлі.
2 .1 .Найменування предм ета закупівлі: Капітальний ремонт покрівлі ж итлового будинку по вул. М.
Оводова, 13 в м. В інниці
2.2.
К ількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 робота.
2.3. М ісце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. В інниця, вул. М . О водова, 13
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 02.07.2018р. по 09.08.2018р.
Дата оприлю днення та номер оголош ення робіт чи надання послуг:
12.06.2018р. Закупівля и А -2018-06-12-000123-а
Д ата та час початку Аукціону: 25.06.2018р. 11:41
Д ата та час закінчення Аукціону: 25.06.2018р. 12:02
Кандидат, пропозиція якого оцінюється:
6.1 .Н айменування/прізвищ е, ім ’я, по батькові: Товариство з обмеж еною відповідальністю «М П Ю лія»,
в особі генерального директора Сеньків Ігоря В олодимировича
6.2.Код за ЄД РП О У /реєстраційний номер облікової картки платника податків: 13317261
6.3.М ісцезнаходження (для ю ридичної особи) та місце проживання (для ф ізичної особи), телефон,
телефакс: 21050, м. В інниця, вул.Театральна, буд.1, тел/ф акс (0432)52-03-17
6.4.
Ціна пропозиції: 768 974,94грн.
6.5. Ціна пропозиції за результатами Аукціону: 768 974,94грн.
Дата прийняття ріш ення про відхилення пропозиції Кандидата: 25 червня 2018р.
О бґрунтування відхилення пропозиції Кандидата:
пропозиція У часника не відповідає умовам закупівлі, кандидат не надав в повному обсязі
документацію щодо вимог, які зазначені в п.4 «О голош ені про проведення закупівлі», а саме:
копії зазначених договорів в кількості не менш ніж три, та довідок «П ро вартість виконаних
робіт» (К Б -3,К Б -2), виконаних на їх умовах та позитивні відгуки від зам овників за результатами
виконання цих договорів;
згідно Д одатку № 2 відсутній терм ін д ії договору на працівників, що працю ю ть по договору;
Відсутній договір оренди на механізм «Виш ка телескопічна, висота підйому 25 м» зазначений в
«П ідсумкової відомості ресурсів до локального кош торису».

Заступник голови тендерного комітету

Секретар комітету з проведення допорогових закупівель

Член тендерного комітету

