ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. К.Каменєва, 8

ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів
№8 від 18.12.2013
1. Замовник:
1.1. Найменування.

Окружний адміністративний суд міста
Києва
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
34414689
1.3. Місцезнаходження.
Україна, м. Київ, вул. Командарма
Каменєва, 8, 01601
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені Келеберда Володимир Іванович, Голова
здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, комітету з конкурсних торгів, суддя,
ім'я, по батькові, посада та адреса, номер
Україна, м. Київ, вул. Командарма
телефону та телефаксу із зазначенням коду
Каменєва, 8, 01601,
міжміського телефонного зв'язку, e-mail).
тел. (044) 5915535,
inbox@adm.ki.court.gov.ua
1.5. Головний розпорядник коштів (повне
Державна судова адміністрація України
найменування та ідентифікаційний код за
(26255795)
ЄДРПОУ).
2. Джерело фінансування закупівлі.
Державний бюджет України
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування.
Перевезення пасажирів наземним
транспортом поза розкладом - код 49.39.3 за
ДК 016:2010 (автотранспортні послуги
легковим автомобілем для потреб суду)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання
один автомобіль
робіт чи надання послуг.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт місто Київ
чи надання послуг.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт протягом 2014 року
чи надання послуг.
4. Процедура закупівлі.
Відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства
www.tender.me.gov.ua.
економіки України, на якому розміщувалася
інформація про закупівлю:
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником
http://oask.gov.ua
додатково розміщувалася інформація про
закупівлю (у разі наявності).
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення № 91 (834) від 18.11.2013 оголошення
про проведення процедури закупівлі,
№194170.
опублікованого в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщеного на веб-порталі
Міністерства економіки України.
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про
-

проведення процедури закупівлі, опублікованого у
відповідних міжнародних виданнях (у випадках,
передбачених Законом).
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про
акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого
в державному офіційному друкованому виданні з
питань державних закупівель та розміщеного на вебпорталі Міністерства економіки України.
5.6. Дата і номер оголошення про результати
проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в
державному офіційному друкованому виданні з
№ 101 (844) від 23.12.2013
питань державних закупівель та розміщене на вебоголошення № 230674
порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України.
5.7. Дата і номер оголошення про результати
проведення торгів, опублікованого у відповідних
міжнародних виданнях (у випадках, передбачених
Законом).
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. один
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по
ПрАТ «Метробуд»
батькові.
6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний
32961977
номер.
6.4. Місцезнаходження.
Україна, місто Київ, вул. Прорізна, 8, 01601
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних
18.12.2013 о 08:00
торгів (дата і час).
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних
Не розкривались
торгів (дата і час).
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на
другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих
торгів).
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції
конкурсних торгів.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів,
обґрунтування підстав відхилення.
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів
______________;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів ______________;
номер ______ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних
торгів _____;

-

-

-

(цифрами)
____________________________.
(словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
-

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце
проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.
10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару)
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору
про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення.
18.12.2013
12.2. Причини.
Подано для участі в торгах менше двох
пропозицій конкурсних торгів (абзац 6 ч.1
ст.30 Закону України «Про здійснення
державних закупівель»)
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність
обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які
підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним
критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають
встановленим законодавством вимогам.
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що
підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним
критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи
не відповідають встановленим законодавством вимогам.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини,
визначені статтею 17 Закону.
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини,
визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для
кожного такого учасника.
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування
скороченої процедури).
15. Склад комітету з конкурсних торгів
Голова комітету з конкурсних торгів (суддя)

Келеберда В.І. ________________

Секретар комітету з конкурсних торгів
Євменова О.Ю. ________________
(начальник відділу систематизації законодавства та
узагальнення судової практики)
Вовк П.В. (Голова суду, суддя)
__________________
Члени комітету з
конкурсних торгів:
Арсірій Р.О. (суддя)
__________________
Миронюк Д.М.(керівник апарату)

__________________

Прокопенко О.П.(начальник відділу
інформаційного та комп’ютерного
забезпечення)

___________________

