ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N922

ЗВІТ
про результати проведення процедур
відкритих торгів
№ Р від й А Ж Ш П р .

1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний природний парк «Верховинський»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37638334
1.3. Місцезнаходження: 78712, присілок Печіще, ЗА с. Верхній Ясенів, Верховинський
район, Івано-Франківська область
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище,
ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора - головний природознавець Національного природного парку
«Верховинський» Понеполяк Михайло Михайлович , 78712, присілок Печіще, ЗА с.
Верхній Ясенів, Верховинський район, Івано-Франківська область телефакс (03432)
5-37-20, e-mail - nppverhovuna@ukr.net
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Міністерство екології та природних ресурсів України, 37552996
2. Джерело фінансування закупівлі: державний бюджет
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування:Розроблення Проекту організації території національного
природного парку «Верховинський»,охорони,відтворення та рекреаційного
використання його природних комплексів і об'єктів. (ДК 015-971.1.03 Дослідження
та розробки в галузі біологічних наук.)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Національний
природний парк «Верховинський»
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2013-2014рр.
4. Процедура закупівлі: Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому
розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
закупівлю (у разі наявності): nppver.at.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України: 27.07.2013р., № 151560
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених
Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон)):—
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 веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України:12.09.2013р.,№ 170172
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде)
опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України: 07.10.2013р.,№ 178761
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде)
опубліковане 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: 2 (два)
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.
Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою».

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Державна екологічна академія післяднпломної освіти та управління - 19491035;
Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою» - 00699773.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
Державна екологічна академія післяднпломної освіти та управління - м. Київ, вул.
Урицького, 35
Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою» - м. Київ вул . Серпова, З
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 30.08.2013р., 14:00год.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 30.08.2013р., 15:00год.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві)
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:
Державна екологічна академія післяднпломної освіти та управління 1 295 000,00 грн.
Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою» -1 500 000,00 грн.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсцих торгів, обґрунтування підстав
відхилення:—
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів :
1 295 000,00 грн.(без ПДВ)
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів :
1 500 000,00 грн.(без ПДВ)
номер _ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів
№ 1 - 1 295 000,00 грн. (без ПДВ)

Один мільйон двісті дев'яносто п'ять тисяч гривень .(без ПДВ)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 5.09.2013р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:—
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс:
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке
мало місце):—
12. Торги визнані такими , що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення : 01.10.2013р.
12.2. Причини: Переможець надав письмову відмову на укладення договору про
закупівлю. Ціна пропозиції другого учасника перевищує суму передбачену на
фінансування закупівлі.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
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:
Державна екологічна академія післяднпломної освіти та управління .
Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою»
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

