Докладно Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій,
кваліфікаційних пропозицій
Вхідний номер:

16083FX585076

Замовник
Найменування
Місцезнаходження

Державне підприємство "Сетам", 39958500
ін.01001, м.Київ, вул. Стрілецька, 4-6, поверх, 5
№

ПІБ
Відповідальні за
Стріховський
проведення торгів 1 Володимир
Анатолійович

Посада
радник з юридичних
питань генерального
директора

Телефон

Телефакс

0443311785 0443311785

Інформація про предмет закупівлі:
Класифікатор
Державний класифікатор продукції та послуг (ДК 016:2010)
Код предмету закупівлі
26.20.1
Предмет з класифікатору Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
Єдиний закупівельний словник (ЄЗС):
Єдиний закупівельний словник (ДК 021:2015)
Код предмету закупівлі, згідно ЄЗС:
30213000-5
Найменування предмету закупівлі, згідно ЄЗС: Персональні комп’ютери
Код ДК 016-2010 (26.20.1) Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
Предмет (ДК 021:2015 код CPV 30213000-5 Персональні комп’ютери) (комп’ютерні
автомотизовані робочі місця (монітор, системний блок, клавіатура, миш)
Кількість 95 штук
Місце
ін.01001, м.Київ, вул. Стрілецька 4-6, поверх-5
поставки
Термін
вересень - жовтень 2016 року
поставки
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення
№141884, "ВДЗ"
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі
№126(06.07.2016) від
Уповноваженого органу з питань закупівель:
06.07.2016р.
Розкриття пропозицій конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
12.08.2016 10:00
відбулося
ін.01001,м.Київ, вул. Стрілецька 4Місце розкриття
6, поверх 5, кабінет №10
Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних
пропозицій, цінових пропозицій)

Номер і дата
Повне
реєстрації найменування (для
замовником юридичної особи)
пропозиції або прізвище, ім'я,
конкурсних
по батькові (для
торгів
фізичної особи)
учасника процедури
закупівлі, код за
№
ЄДРПОУ/
реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків*,
місцезнаходження/
місце проживання,
телефон/телефакс
№: 1
Найменування:
Дата
Товариство з
реєстрації:
обмеженою
11.08.2016
відповідальністю
«АЛТАЮР»
ЄДРПОУ / ІПН:
37210479
1
Місцезнаходження:
ін.03037, м. Київ,
проспект Валерія
Лобановського,
будинок, 56\21
оф.8.4.
Телефон / Телефакс:
(044)-232-96-68

Ціна
Валюта з ПДВ
1 170 114,00 грн.
Так

Документи наявні

№: 2
Дата
реєстрації:
11.08.2016

Найменування:
Ціна
Валюта з ПДВ
Товариство з
1 399 329,00 грн.
Так
обмеженою
відповідальністю
«Софтлайн Груп
Україна»
ЄДРПОУ / ІПН:
Документи наявні
38987207
Місцезнаходження:
ін.01033, м.Київ, вул.
Горького, 33В
Телефон / Телефакс:
(044)-201-03-00

№: 3
Дата
реєстрації:
11.08.2016

Найменування:
Ціна
Валюта з ПДВ
Товариство з
1 318 945,80 грн.
Так
обмеженою
відповідальністю
«НАВІГАТОР
КОРПОРЕЙШН»
ЄДРПОУ / ІПН:
Документи наявні
Код
ЄДРПОУ:39396481
Місцезнаходження:
ін.04116, м. Київ,
вул. Кирило Мефодіївська,14\2
Телефон / Телефакс:

2

3

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

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

Примітка

(044)-501-21-00
№: 4
Дата
реєстрації:
12.08.2016

Найменування:
Ціна
Валюта з ПДВ
Товариство з
1 468 591,50 грн.
Так
обмеженою
відповідальністю
«Комел»
ЄДРПОУ / ІПН:
Документи наявні
24083083
Місцезнаходження:
ін.01054, м.Київ, вул.
Дмитрівська,35А, к.1
Телефон / Телефакс:
(044)-239-25-88

№: 5
Дата
реєстрації:
12.08.2016

Найменування:
Ціна
Валюта з ПДВ
Товариство з
1 227 480,00 грн.
Ні
обмеженою
відповідальністю
«АІХ»
ЄДРПОУ / ІПН:
40688139
Документи наявні
Місцезнаходження:
ін.02091, м.Київ, вул.
Харківське
шоссе,53А, оф.1
Телефон / Телефакс:
(044)-383-11-75

4

5

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).
Присутні від учасників процедури закупівлі
№ Посада Прізвище, ініціали
Не знайдено жодного запису
Зауваження учасників процедури закупівлі

Відсутні

Присутні від замовника (члени комітету з конкурсних торгів)
№
Посада
Прізвище, ініціали
1 Заступник генерального директора з фінансових питань
Козоріз Ольга Андріївна
Заступник генерального директора з інформаційноІоффе Олександр
2
телекомунікаційних питань
Володимирович
Стоянов Анатолій
3 Директор департаменту електронних торгів
Федорович
Голова комітету з конкурсних торгів
Секретар комітету з конкурсних торгів

Писанчин Микола Михайлович
Стріховський Володимир Анатолійович

