
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економіки України 

26,07.2010 N 922 
ЗВІТ 

про результати проведення процедур 
відкритих торгів N^ ВІД гзжм^. 

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 землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування національного природного парку 
"Верховинський", закріплення її межовими знаками та отримання 
правовстановлюючих документів на право постійного користування земельною 
ділянкою». ДК 016-2010 : 71.12.1 

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: 

mailto:nppverhovuna@ukr.net


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 Міцістерства економічного розвитку і торгівлі 
України: 27.07.2013р., № 151513 

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: 

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. 23.09.2013р., «ВДЗ» № 75 (818) 

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: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська експертна група» 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Земельно-Кадастровий Центр» 

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

TOB «Карпатська експертна група» - 33662494 

TOB «Земельно-Кадастровий Центр» - 34990601 

http://www.tender.me.gov.ua


6.4. Місцезнаходження/місце проживання: 

TOB «Карпатська експертна група» - м. Ужгород, вул. ГайдиДО, Закарпатська 
область 

TOB «Земельно-Кадастровий Центр» - м. Донецьк вул. Челюскінців, будД51 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів: 

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 06.09.2013р., 10:00год. 

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 06.09.2013р., 11:00год. 

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: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська експертна група» -
1 485 992,00 грн. 

Товариство з обмеженою відповідальністю^ «Земельно-Кадастровий Центр» -
1 523 966,00 грн. 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: 
Відхилена пропозиція одного з учасників - Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Земельно-Кадастровий Центр», як така що не відповідає 
кваліфікаційним критеріям зазначеним в тендерній документації. 

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/реєстраційний номер облікової картки платника податків:— 

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (доя 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 відмінені: 

12.1. Дата прийняття рішення: 10.09.2013р. 

12.2. Причини: відхилення пропозиції одного з учасників, як такої що не відповідає 
кваліфікаційним критеріям зазначеним в тендерній документації, в результаті чого 
до оцінки було допущено пропозиції менше ніж двох учасників 

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: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська експертна група» 

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: 

Товариство з обмеженою відповідальністю « Земельно-Кадастровий Центр» 

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 

Закону: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська експертна група» 

Товариство з обмеженою відповідальністю « Земельно-Кадастровий Центр» 



І 

? 

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, 

та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: 

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури): 

критерієм порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення переможця 

процедури закупівлі була ціна. 

15. Склад комітету з конкурсних торгів 

№ 
п/п 

ПІБ Посада 

1. Понеполяк Михайло 
Михайлович 

Заступник директора - головний 
природознавець - голова Комітету з конкурсних 
торгів 

2. Недоходюк Софія Василівна Провідний бухгалтер - в.о. начальника відділу 
бухгалтерського обліку та звітності - заступник 
голови Комітету з конкурсних торгів 

3. Михайлюк Галина Дмитрівна Провідний економіст - секретар Комітету з 
конкурсних торгів 

4. Замореняк Микола 
Миколайович 

Начальник відділу економіки - член Комітету з 
конкурсних торгів 

5. Поляк Любов Юсупівна Природоохоронник - член Комітету 3 
конкурсних торгів 


