
ЗВІТ
Київський національний ун іверситет і

про результати проведення процедури закупівлі
Ідентиф ікац ійний код 02070890

I. Йскмеі?у^ання замовника. Київський національний університет технологій та дизайну
h  2. Код зЙднЬ з замовника. 02070890

01011 мДиїв вул. Немировича-Данченка, 2 ]
3. Конкретна назва предмета закупівлі. Код ДК 021:2015 - 90510000-5 Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям (послуги з вивозу та знешкодженню сміття): лот 1 - послуги з вивозу та 
знешкодженню сміття; лот 2 - послуги з вивозу та знешкодженню сміття

4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності). За кодом CPV за ДК 021:2015 - 90510000-5

5. Кількість надання послуг. Лот 1 -  4730,0 м3, в т.ч.: твердих побутових відходів -  4490,0 м3 
і великих габаритних та будівельних відходів -  240,0 м3 (згідно довідки-дислокації додаток № 1)

Лот 2 - тверді побутові відходів -  418,0 м3 (згідно довідки-дислокації додаток № 1).
6. Місце надання послуг. Лот 1 - м .  Київ: вул. Немировича Данченка, 2, вул.. Кіквідзе, 11- 

Б, вул.. Кіквідзе, 13-Б, вул. Кіквідзе, 33, вул. Кіквідзе, 35, вул. Лейпцизька, 16; провул. П. 
Мирного, 5, вул.. Маршала Тимошенка, 2-Л

Лот 2 - м .  Київ: вул. Білоруська, 22, вул. Руданського, 2
7. Строк надання послуг. Лот 1,2- березень-грудень 2017р.
8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі. 
UA-2017-01-31-000720-a
9. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 (два)
10. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) 

учасників процедури закупівлі.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ВОЛОДАР-РОЗ» 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦКОМУНТЕХНІКА»
II. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі 

застосування переговорної процедури закупівлі).
По лоту 1:
ТОВ «ФІРМА «ВОЛОДАР-РОЗ» - 316 609,00 грн.
ТОВ «СПЕЦКОМУНТЕХНІКА» - 203 979^00 грн.
По лоту 2:
ТОВ «ФІРМА «ВОЛОДАР-РОЗ» - 199 000,00 грн.
ТОВ «СПЕЦКОМУНТЕХНІКА» - 198 354,00 грн.
12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону.
По лоту 1:
ТОВ «ФІРМА «ВОЛОДАР-РОЗ» - 28 842,00 грн.
ТОВ «СПЕЦКОМУНТЕХНІКА» - 17 179,80 грн.
По лоту 2:
ТОВ «ФІРМА «ВОЛОДАР-РОЗ» - 13 794,00 грн.
ТОВ «СПЕЦКОМУНТЕХНІКА» - 13 790,00 грн.



13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам 
документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею
16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею
17 цього Закону.

Учасником ТОВ «ФІРМА «ВОЛОДАР-РОЗ» було надано всі документи у відповідності ст.. 
16 та 17 Закону.

Учасником ТОВ «СПЕЦКОМУНТЕХНІКА» було надано всі документи у відповідності 
ст.. 16 та 17 Закону.

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір.
Лот 1,2 - 20.02.2017р.
15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в 

результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю).
16. Дата укладення договору про закупівлю. Лот 1,2 -  03.03.2017р.
17. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) 

учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
Лот 1,2 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«СПЕЦКОМУНТЕХНІКА»
18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, 21, кв.413, тел./факс (044) 236-34-77; 236-40-34
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг).
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю.
Лот 1 -  198 354,00 грн. з ПДВ
Лот 2 - 13 790,00 грн. з ПДВ
21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою 

укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами).
22. Ідентифікатор договору про закупівлю*.

Голова тендерного В. А. Товстик

Секретар тендерного комітету Л. В. Мурована


