ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від
15.09.2014 № 1106

ПРОТОКОЛ № 1/роз
розкриття пропозицій конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
від 02.03.2016 р.
1. Замовник:
1.1. Найменування: Національна академія державного управління при Президентові України
1.2. Місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20
1.3.Відповідальний за проведення торгів:
2. Інформація про предмет закупівлі: Послуги, пов’язані з особистою безпекою код за
ДК:016:2010 80.10.1.та за єдиного закупівельного словника ДК:021;2015 79713000-5 послуги
з охорони об’єктів та особистої охорони.
3.Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщено
на веб - порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель № 20(01.02.2016)
від 01.02.2016 № 024892
4.Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових
пропозицій) відбулося: 02.03.2016 р. об 12 год. 00 хв.
(дата)
(час)
Місце розкриття: 04050, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, кабінет 218
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій),
запропонованих учасниками процедури закупівлі:
Номер і дата
реєстрації
замовником
пропозиції
конкурсних
торгів
(кваліфікаційн
ої пропозиції,
цінової
пропозиції)

1.15 год.00хв.
(особисто)
01.03.2016

Повне найменування
(для юридичної
особи) або прізвище,
ім'я, по батькові (для
фізичної особи)
учасника процедури
закупівлі,
ідентифікаційний
код/реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків*,
місцезнаходження/
місце проживання,
телефон/телефакс
ТОВ
«Укрохоронсервіс»
Код ЄДРПОУ
30821244
Почтова адреса Інд
65039, м. Одеса, вул,
Транспортна, буд 7-г,
кв.13,
Тел (048) 772-50-81

Інформація
про наявність
чи відсутність
необхідних
документів,
передбачених
документацією
конкурсних
торгів
(запитом щодо
цінових
пропозицій)

Ціна пропозиції або ціни
окремих частин предмета
закупівлі (лотів) (якщо окремі
частини предмета закупівлі
визначені замовником для
надання учасниками
пропозицій щодо них)

451440.00 грн з ПДВ
(чотириста п’ятдесят одна
тисяча чотириста сорок грн
00коп)

Приміт
ка

2.10 год.00хв.
(особисто)
02.03.2016р.

ТОВ Холдинг «Група
497760,00 грн.з ПДВ
компаній“Атлант”»
( чотириста дев’яносто сім
Код ЄДРПОУ
тисяч сімсот шістдесят
36567179
гривень 00коп.)
Юридична адреса Інд
03087 м.
Київ,вул.Іскрівська
будинок 3, офіс 77
Тел/факс (044)
222-77-55
3. 10 год.10хв. ПП «Комсервіс508593,60 з ПДВ ( п’ятсот
(особисто)
Безпека»
вісім тисяч п’ятсот
02.03.2016р.
код ЄДРПОУ
дев’яносто три грн.60 коп)
35900097
Юридична адреса Інд
04210 м. Київ,
проспект Героїв
Сталінграда,6.
Тел/факс (044) 58134-26;
4. 10 год.30хв. ПП «Охоронне
530640,00 Без ПДВ (п’ятсот
(особисто)
підприємство Шеріф»
тридцять тисяч шістсот
02.03.2016р.
Код ЄДРПОУ
сорок грн.00 коп)
33882158
Юридична адреса Інд
02090 м. Київ, вул.
Поліська,22,кв.126,
Телефон /факс: (044)
531-93-63
5.10 год.40хв. ПП «Охорона -002»
531432,00 Без ПДВ (п’ятсот
(особисто)
Код ЄДРПОУ
тридцять одна тисяча
02.03.2016р.
39415320
чотириста тридцять дві грн.
Юридична адреса Інд
00 коп.)
04205, м. Київська
область, Оболонський
район, проспект
Оболонський,35,
Телефон (066) 861-7266
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
5. Присутні:
5.1. Від учасників процедури закупівлі:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
посада, прізвище, ім'я, по батькові
Віце-президент Попок А.А.

підпис

Директор Інституту ”Вища школа державного управління”
Романюк С.А.
Вчений секретар Національної академії
Рачинський А.П.
Начальник управління планування фінансів, бухгалтерського обліку і
звітності - головний бухгалтер
Гаврилюк В.М.
Начальник господарського управління
Власенко В.П.
Провідний фахівець відділу комплексного захисту інформаційних
систем управління інформатизації
Іванов О.В.
Заступник начальника експлуатаційно-технічного відділу
господарського управління
Саєнко О.В.
Начальник управління організації фундаментальних та прикладних
досліджень, голова профспілкового комітету з конкурсних торгів
Загороднюк C.B.
Заступник начальника управління – начальник відділу координації
міжнародних програм управління забезпечення міжнародних зв’язків
Крайник П.І
Заступник начальника юридичного відділу
Калита О.А.
Головний спеціаліст юридичного відділу
Бойко О.В.
Голова комітету з конкурсних торгів

Савков А.П.
(прізвище, ініціали)

Секретар комітету з конкурсних торгів Діордічук О.О.
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис) М. П.

_______________
(підпис)

