
ЗВIТ
про результати проведення процедури вiдкритих TopriB

Х!! 17 Biд 20.09.2016 р.

1. Замовник.

1.1. Найменування. Комунальне пiдпрш:мство «Головний iнформацiйно-обчислювальний
центр».

1.2. Код за €ДРПОУ. 04013755

1.3. Мiсцезнаходження. Вулиця Космiчна, будинок 12-А, MicTOКи!в, 02192.

1.4. Посадовi особи замовника, уповноваженi здiйснювати зв'язок з учасниками
(прiзвище, iм'я, по батьковi, посада та адреса, номер телефону та телефаксу iз зазначенням
коду мiжмiського телефонного зв'язку, електронна адреса). Баляснiков Михайло
Юрiйович; голова KOMiTeTYз конкурсних TopriB - головний iнженер; вулиця Космiчна,
будинок 12-А, MicTO Ки!в, 02192; тел. (044) 238-80-02; факс (044) 238-80-50; e-mail:
balmi@gioc.kiev.ua

2. Замовник, в iHTepecax якого генеральним замовником проведено процедуру закупiвлi.

2.1. Найменування.

2.2. Код за €ДРПОУ.

2.3. Мiсцезнаходження.

2.4. Найменування та код за €ДРПОУ головного розпорядника коштiв.

3. Предмет закупiвлi.

3.1. Найменування предмета закупiвлi. код за ДК 016:2010 62.01.1 Послуги щодо
проектування та розробляння у сферi iнформацiйних технологiй (62.01.11-00.00) (ДК
021 :2015 "€диний закупiвельний словник" 72212000-4 Послуги з розробки прикладного
програмного забезпечення) (Створення iнформацiйно-телекомунiкацiйно! системи
«Iнформацiйно-аналiтична звiтнiсть для opraHiB влади, громадян та бiзнесу»).

3.2. Кiлькiсть товару або обсяг виконання робiт чи надання послуг. Вiдповiдно до вимог
викладених в додатку 3 документацii' конкурсних TopriB.

З.3. Мiсце поставки TOBapiB,виконання робiт чи надання послуг. м. Киi'в

З.4. Строк поставки TOBapiB,виконання робiт чи надання послуг. протягом 2016 р.

4. Процедура закупiвлi. Вiдкритi торги

5. Iнформування про процедуру закупiвлi.

mailto:balmi@gioc.kiev.ua


5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розмiщувалась iнформацiя про
закупiвлю. www.kyivaudit.gov.ua

5.2. Дата оприлюднення i номер оголошення про проведення процедури закупiвлi,
розмiщеного на веб-порталi Уповноваженого органу з питань закупiвель. 151018, ВДЗ 141
(27.07.2016) вiд 27.07.2016.

5.3. Дата оприлюднення та номер повiдомлення про акцепт пропозицiУ конкурсних TopriB,
розмiщеного на веб-порталi Уповноваженого органу з питань закупiвель. NQ161596, ВДЗ
168 (05.09.2016) вiд 05.09.2016.

5.4. Дата i номер оголошення про результати процедури закупiвлi, розмiщеного на веб-
порталi Уповноваженого органу з питань закупiвель. NQ163730, ВДЗ 178 (19.09.2016) вiд
19.09.2016.

5.5. Дата i номер оголошення з вiдомостями про рамкову угоду, за якою укладено договiр
про закупiвлю.

6. Iнформацiя про учасниКlВ процедури закушвЛl, яКl подали пропозицiY конкурсних
TopriB.

6.1. Кiлькiсть учасникiв процедури закупiвлi. 3 (три)

6.2. Найменування/прiзвище, iм'я, по батьковi.

Товариство зобмеженою вiдповiдальнiстю «Iнститут розробки iнформацiйних систем»;

Товариство зобмеженою вiдповiдальнiстю «YKpaYHcbKiбiзнес KOMYHiKauiY»;

Лужанський Андрiй Михайлович.

6.3. Код за €ДРПОУ/реестрацiйний номер облiковоУ картки платника податкiв.

39682689;

38910488;

2884700454.

6.4. Мiсцезнаходження/мiсце проживання.

проспект Перемоги, буд.29, м. КиУв,03055; Поштова адреса: вул. Полiтехнiчна, буд.33, м.
КиУв,03056;

вул.Гродненська, буд.32, м. КиУв,02090, (044)364-96-14;

проспект Оболонський, буд.14-А, кв.238, м. КиУв,04205.

7. Iнформацiя про пропозицiУ конкурсних TopriB.

7.1. Строк подання пропозицiй конкурсних TopriB (дата i час). 26.08.2016 р. до 09-00 год.

http://www.kyivaudit.gov.ua


7.2. Дата розкриття пропозицiй конкурсних TopriB (дата i час). 26.08.2016 р. 14-00 год.

7.3. Кiлькiсть отриманих пропозицiй конкурсних TopriB. 3 (три)

7.4. Кiлькiсть пропозицiй конкурсних TopriB, поданих на другому еташ (у разl
застосування процедури двоступеневих TopriB).

7.5. Цiна кожноi" пропозицii" конкурсних TopriB.

1 130 000.00 грн. ( один мiльйон сто тридцять тисяч гривень 00 копiйок) без ПДВ;

1 139790.00 грн. (один мiльйон сто тридцять дев'ять тисяч CiMCOTдев'яносто гривень 00
копiйок) з ПДВ;

1 164 240.00 грн. (один мiльйон сто шiстдесят чотири ТИСЯЧlдВlCТl сорок гривень 00
копiйок) без ПДВ.

7.6. Перелiк вiдхилених пропозицiй конкурсних TopriB, а також пiдстави Ухвiдхилення.

Товариство зобмеженою вiдповiдальнiстю «Iнститут розробки iнформацiйних систем»;

Пропозицiя конкурсних TopriB, подана ТОВ «Iнститут розробки iнформацiйних систем»,
не вiдповiдас умовам замовника, зазначеним у документацii" конкурсних TopriB, згiдно до
п.3 частини першоi" ст. 29 Закону Украi"ни «Про здiйснення державних закупiвель» та
учасник - ТОВ «Iнститут розробки iнформацiйних систем» не вiдповiдас квалiфiкацiйним
критерiям, встановленим статтею 16 Закону Украi"ни «Про здiйснення державних
закупiвель», згiдно дО П.П.1 П.1 частини першоi" ст. 29 Закону Украi"ни «Про здiйснення
державних закупiвель, а саме: всупереч вимогам зазначених замовником в п. 2 додатку 2
документацii" конкурсних TopriB учасник надав iнформацiйну довiдку про наявнiсть
працiвникiв вiдповiдноi" квалiфiкацil, якi мають необхiднi знання та досвiд без зазначення
стажу/досвiду роботи працiвникiв.

8. Iнформацiя про оцiнку пропозицiй конкурсних TopriB.

8.1. Цiни пропозицiй конкурсних TopriB, якi оцiнювалися:

найнижча цiна пропозицil конкурсних TopriB

найвища цiна пропозицii" конкурсних TopriB

цiна акцептованоi" пропозицii" конкурсних TopriB

1 139790.00 грн. (один мiльйон сто
тридцять дев' ять тисяч CiMCOT
дев'яносто гривень 00 копiйок) з
ПДВ;
1 164 240.00 грн. (один мiльйон сто
шiстдесят чотири тисячi двiстi
сорок гривень 00 копiйок) без ПДВ;
1 139790.00 грн. (один мiльйон сто
тридцять дев'ять тисяч CiMCOT
дев'яносто гривень 00 копiйок) з
ПДВ;

8.2. Дата акцепту пропозицii" конкурсних TopriB. 02.09.2016 р.

9. Iнформацiя про учасника, з яким укладено договiр про закупiвлю.



9.1. Найменування/прiзвище, iм'я, по батьковi.
вiдповiдальнiстю «Укра"iнськi бiзнес комунiкацi"i».

Товариство зобмеженою

9.2. Код за еДРПОУ/реестрацiйний номер облiково"i картки платника податкiв. 38910488 .

9.3. Мiсцезнаходження (ДЛЯюридично"i особи) та мiсце проживання (ДЛЯфiзично"i особи),
телефон, телефакс. вул. Гродненська, буд.32, м. Ки"iв,02090, тел. (044) 364-96-14;

10. Дата укладення договору про закупiвлю та сума, визначена в договорi про закупiвлю.
16.09.2016 р. 1 139790.00 грн. (оДин мiльйон сто тридцять дев'ять тисяч CiMCOTдев'яносто
гривень 00 копiйок) з пдв.
11. Пiдстави ДЛЯприйняття рiшення про неукладення договору про закупiвлю (якщо так е
мало мiсце).

12. Вiдмiна TopriB або визнання Ухтакими, що не вiдбулися.

12.1. Дата прийняття рiшення.

12.2. Пiдстави.

13. Зведена iнформацiя замовника про наявнicть та вiдповiднiсть установленим
законодавством вимогам документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть учасникiв
квалiфiкацiйним критерiям згiдно зi статтею 16 Закону, та наявнiсть/вiдсутнiсть обставин,
установлених статтею 17 Закону, iз зазначенням вiдповiдних пiдстав.

13.1. Перелiк учасникiв, якi вiдповiдають квалiфiкацiйним критерiям вiдповiдно ДОстаттi
16 Закону.

Товариство зобмеженою вiдповiдальнiстю «Укра"iнськi бiзнес комунiкацi"i»;

Лужанський Андрiй Михайлович.

13.2. Перелiк учасникiв, якi не вiдповiдають квалiфiкацiйним критерiям вiдповiдно ДО
статтi 16 Закону.

Товариство зобмеженою вiдповiдальнiстю «Iнститут розробки iнформацiйних систем».

13.3. Перелiк учасникiв, щодо яких не встановлено обставини, визначенi статтею 17
Закону.

Товариство зобмеженою вiдповiдальнiстю «Iнститут розробки iнформацiйних систем»;

Товариство зобмеженою вiдповiдальнiстю «Укра"iнськi бiзнес комунiкацi"i»;

Лужанський Андрiй Михайлович.

13.4. Перелiк учасникiв, щодо яких установлено обставини, визначенi

статтею 17 Закону, iз зазначенням таких обставин для кожного учасника.

14. Iнформацiя про укладену рамкову угоДу.



j 14.1. Дата та номер раМКОВОlугоди.

14.2. Учасники рамКОВОl угоди.

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

14.4. ICToTHiумови договору про закупiвлю, визначенi в рамковiй угодi.

14.5. Умови конкурентного вiдбору або порядок проведення переговорiв з учасником.

15. Iнша iнформацiя (у тому числi обrрунтування застосування скорочеНОl процедури,
iнформацiя про субпiдрядникiв).

16. Склад KOMiTeTYз конкурсних TopriB:

Баляснiков Михайло Юрiйович
голова KOMiTeTYз конкурс них TopriB -
начальник департаменту господарського
забезпечення дiяльностi
Токарева Тетяна Олексii'вна
член KOMiTeTYз конкурсних TopriB -
начальник департаменту плануваннята
економiчного аналiзу
Ткачук Ольга [горiвна
член KOMiTeTYз конкурсних TopriB -
юрисконсульт 2-1 KaTeropil
Гиря Наталiя [ванiвна
член KOMiTeтy з конкурсних TopriB -
начальник департаменту монiторингу
та прогнозування

Вiдсутнi: Масько Анна Миколаlвна секретар. ..
начальник ДОГОВlрного ВlДдIЛУ

Голова KOMiTeтyз конкурсних торгiв -

$z~fl
КОМiТету~курсних торпв

начальник департаменту господарського

забезпечення дiяльностi Баляснiков M.IO.
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