ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій
1. Замовник:
1.1. Найменування: Національна філармонія України
1.2. Місцезнаходження: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Подолян Олександр Володимирович,
телефон (044) 278-63-91,
телефакс (044) 278-83-20.
2. Інформація про предмет закупівлі: 26.30.5 «Прилади охоронної та пожежної сигналізації й
подібна апаратура» (встановлення автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайних
ситуацій та оповіщення).
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 22.12.2015 р. № 252972
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
відбулося: 05.01.2016 р. о 12-00 год.
Місце розкриття: Національна філармонія України, 01001, м. Київ, Володимирський узвіз, 2,
літ. Б, к. 17
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій,
цінових пропозицій):
Номер і дата
Інформація про Ціна пропозиції або
Повне найменування (для
реєстрації юридичної
чи ціни окремих частин
особи) або прізвище, наявність
замовником ім’я, по батькові
відсутність
(для фізичної
предмета закупівлі
пропозиції
необхідних (лотів)
особи)
учасника
процедури
(якщо окремі
конкурсних
документів,
закупівлі,
код
за
частини
торгів
передбачених закупівлі предмета
ЄДРПОУ/реєстраційний
номер
визначені Примітки
(кваліфікацій
документацією
облікової картки платника
замовником для
ної
конкурсних надання
податків*,
учасниками
пропозиції,
торгів (запитом пропозицій
місцезнаходження/місце
щодо
цінової
цінових
проживання,
телефон/телефакс
них)
пропозиції)
пропозицій)
№1
ТОВ «КВІРІН»
Відповідає
327 820,00 грн.
25.12.2015р. ЄДРПОУ: 23501650
вимогам
(триста двадцять сім
тисяч вісімсот
Адреса (юридична): 04211, м Київ,
вул. Мате Залки, буд. 2/12, кв.125
двадцять грн. 00
коп.) з ПДВ
Адреса (фактична): 04070, м.
Київ, вул.. Почайнинська, буд. 23,
оф.31
Тел: (044) 568-57-45
№2
ТОВ «Укртансзв’язок»
Не відповідає
355 020,00грн
30.12.2015р. ЄДРПОУ: 37401452
вимогам
(триста п’ятдесят
Адреса (юридична): 03150,
п’ять тисяч двадцять
грн. 00 коп.) з ПДВ
м. Київ, вул. Літня, 25, оф. 1
Тел./факс: (044) 288-88-45
№3
ТОВ «Науково-виробниче
Відповідає
395 004,00 грн.
04.01.2016р. підприємство «Озон С»
вимогам
(триста дев’яносто
ЄДРПОУ: 32723765
п’ять тисяч чотири
Адреса: 49000, м.
грн. 00 коп.) з ПДВ
Дніпропетровськ, вул. Ливарна,
буд. 9, кв. 44
Тел: (056) 790-05-79,
(056) 790-05-80, (056) 786-00-07

Не відповідає
№4
ПП «Лінк»
вимогам
04.01.2016р. ЄДРПОУ: 32940606
Адреса: 18002, м. Черкаси, вул.
Смілянська, 2, оф.8
Тел: 0472 360-444
Не відповідає
316 146,88 грн.
№5
ТОВ «ПІН»
вимогам
05.01.2016р. ЄДРПОУ: 37567944
(триста шістнадцять
Адреса: 01133, м Київ, пров.
тисяч сто сорок
Лабораторний, буд. 1, офіс 650
шість грн. 88 коп.) з
Тел./факс: (044) 502-30-30,
ПДВ
(044) 501-32-32
Не відповідає
362 543,00 грн.
№6
ПП «ПОЖДУМА»
вимогам
(триста шістдесят
05.01.2016р. ЄДРПОУ: 36924944
дві тисячі п’ятсот
Адреса (юридична): 01015, м.
сорок три грн. 00
Київ, вул. Цитадельна, буд. 6/8
коп.) з ПДВ
Адреса (поштова): 02081, м. Київ,
вул. Здолбунівська, буд. 7Д, літера
«Г», оф. 312
Тел. (044) 390-02-03
Факс (044) 390-00-02
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).
6. Присутні:
6.1. Від учасників процедури закупівлі:
ПП «ПОЖДУМА» Керівник тендерного комітету Заставський І.І.
(посада, прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі:
__________________________________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
Начальник відділу (ПЕВ) Рудавська В.М.

__________________________

Головний інженер Бабіченко Л.О.

__________________________

Заступник головного бухгалтера Калиновська Т.М.

__________________________

Начальник відділу (реклами) Єфремова І.Г.

__________________________

Голова комітету з конкурсних торгів

___________________

О.В. Подолян

М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів

___________________

В.С. Синиціна

