
ЗВІТ 

 

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів 

та попередньої кваліфікації 
 

№ 3      від 12.07.2013 
 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: комунальний заклад "Запорізька обласна універсальна наукова 

бібліотека імені О.М. Горького" Запорізької обласної ради. 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02222012. 

1.3. Місцезнаходження: 69095, Запоріжжя, проспект Леніна, 142. 

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): Гриценко Людмила Миколаївна, завідувач 

відділом комплектування, 69095, Запоріжжя, проспект Леніна, 142, т.(061) 787-53-43, факс: 

(061)787-53-54, e-mail: zounb@yandex.ua. 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ): Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної 

державної адміністрації, 02228109. 

2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет. 

3. Предмет закупівлі: 

3.1. Найменування: 58.14.1 - Журнали та періодичні видання друковані 

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1324 назви. 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 69095, м.Запоріжжя, 

проспект Леніна, 142. 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: липень-грудень 2013 

р., січень-червень 2014 р. 

4. Процедура закупівлі: відкриті торги. 

5. Інформування про процедуру закупівлі: 

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на 

якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua. 

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про 

закупівлю (у разі наявності): www.zounb.zp.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: 29.04.2013 оголошення № 115899 в Інформаційному бюлетені "Вісник державних 

закупівель" № 34 (777). 

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): не оприлюднювалося. 

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: 24.06.2013 повідомлення № 143102 в Інформаційному бюлетені "Вісник державних 

закупівель" № 49 (792). 

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: 18.07.13 

оголошення № 150730-ппд  в Інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель"            

№ 56 (799). 

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) 

опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): не 

публікувалося. 
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6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції 

конкурсних торгів: 

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3(три). 

6.2. Найменування / прізвище, ім’я, по батькові: 

- ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ідея"; 

- ТОВ "Фірма" Періодика"; 

- Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта" 

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

  - ТОВ "НВП "Ідея" – 00128272. 

  - ТОВ "Фірма "Періодика" – 23700220 

  - Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта" - 20509800 

 6.4. Місце знаходження / місце проживання: 

  - ТОВ "НВП" Ідея" – 83055, м. Донецьк, вул. Артема, 84 

  - ТОВ "Фірма" Періодика" – 01001, м.Київ, вул. Мала Житомирська, б.11, кв.2 

  - Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта" – 69005, г. Запорожье, проспект  

                          Леніна, 133 

 7. Інформація щодо пропозиції конкурсних торгів: 

 7.1. Строк надання пропозиції конкурсних торгів (дата і час): 14.06.2013 до 9.30 год. 

 7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів(дата і час): 14.06.2013 о 10.00 год. 

 7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3 (три). 

 7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі 

застосування процедури двоступеневих торгів): не подавались. 

 7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів: ціна 

пропозиції включає вартість видання (з ПДВ);вартість матеріалів на пакування; 

розвантаження і доставка у приміщення бібліотеки щоденно; страхування, митні збори і 

обов’язкові платежі. Загальна ціна пропозиції включає всі вищезазначені критерії або інші 

витрати, які несе учасник: 

 - ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ідея" : 453867 грн. 74 коп. (чотириста 

п’ятдесят три тисячі вісімсот шістдесят сім грн. 74 коп.).; 

 - ТОВ "Фірма "Періодика": 487500 грн. 00 коп. (чотириста вісімдесят сім тисяч 

п’ятсот грн. 00 коп.); 

 - Запорізька дирекція Управління Державного підприємства поштового зв’язку  

"Укрпошта": 513870 грн. 23 коп. (п’ятсот тринадцять тисяч вісімсот сімдесят грн. 23 коп.) 

 7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав 

відхилення: відхилень не було.  

 8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів: 

 8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: 

- найнижча ціна пропозицій конкурсних торгів (з ПДВ): 453867 грн. 74 коп., 

- найвища ціна пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ): 513870 грн. 23 коп.  

- номер 1 та Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ) 453867 грн. 74 

коп. (чотириста п’ятдесят три тисячі вісімсот шістдесят сім грн. 74 коп.) 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 16.05.2012. 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 

9.1. Найменування /прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Науково–виробниче підприємство "Ідея", генеральний директор Якобсон 

Ігор Наумович. 

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

00128272. 

9.3. Місце знаходження (для юридичної особи) та місце проживання (Для фізичної 

особи), телефон, телефакс: 83055, м. Донецьк, вул. Артема, 84, тел./факс (062) 381-09-32. 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про 

закупівлю (з ПДВ): 10.07.2013 на суму 453867 грн. 74 коп. (чотириста п’ятдесят три тисячі 

вісімсот шістдесят сім грн. 74 коп.) з ПДВ. 

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): визначається у договорі про 

закупівлю. 
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11. Підстави для прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю 

(якщо таке мало місце): підстав не було.  

12. Торги відмінені або визначені такими, що не відбулися: не відмінювались. 

12.1. Дата прийняття рішення: - 

12.2. Причини: - 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 

законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників 

кваліфікаційним критеріям відповідно до ст.16 Закону, та наявність / відсутність 

обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: 

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які  підтверджують відповідність 

учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до ст. 16 Закону та відповідність 

установленим законодавством вимогам: 

- ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ідея"; 

- ТОВ "Фірма" Періодика"; 

- Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта". 

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність 

учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до ст.16 Закону або подані документи не 

відповідають установленим законодавством вимогам: відсутні. 

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

Закону: 

- ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ідея"; 

- ТОВ "Фірма" Періодика" 

- Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта". 

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

Закону, та підстава (перелік підстав) до кожного такого учасника: відсутні. 

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої 

процедури): критеріями порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів визначено 

переможця процедури закупівлі за найнижчою ціною. 

15. Склад комітету з конкурсних торгів: 

1. Купреєва Н.А., заступник директора – голова комітету з конкурсних торгів 

2. Гороховець М.., головний бухгалтер – заступник голови комітету з конкурсних торгів. 

3. Савкіна О.А., завідувач відділом мистецтв – член комітету з конкурсних торгів. 

4. Латиш С.А., інженер з ТБ  - член комітету конкурсних торгів 

5. Гриценко Л.М., завідувач відділом комплектування – секретар комітету з конкурсних 

торгів. 
 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів     Н.А. Купреєва 


