
ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих торгів

1. Замовник.

1.1. Найменування - Хмельницький окружний адміністративний суд.

1.2. Код за ЄДРПОУ - 35173158.

1.3. Місцезнаходження -  29009, м. Хмельницький вул. Козацька, 42.

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, електронна адреса) -

З організаційних питань:

Керівник апарату, заступник голови комітету з конкурсних торгів -  Розумняк Олена Володимирівна 
гел. (0382) 6 4 -  1 5 - 7 7

електронна адреса kerap@adm.court.gov.ua.

З технічних питань:

Головний спеціаліст з інформаційних технологій -  Самишев Олександр Володимирович 

тел. (0382) 6 4 -  1 5 - 7 7

2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

2.1. Найменування -.

2.2. Код за ЄДРПОУ -.

2.3. Місцезнаходження -.

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів -.

3. Предмет закупівлі.

3.1. Найменування предмета закупівлі - Машини обчислювальні, частини та приладдя до них код 
ДК 016:2010 -  26.20.1 (СРУ ДК 021:2015 -  30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя).

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

1. Багатофункціональний пристрій (лазерний) чорно-білий -  2 шт.

2.Копіювальний апарат (лазерний) чорно-білий з додатковим картриджем -  1 шт.
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3. Принтер лазерний чорно-білий -  4 од.

4. Сканер -  5 од.

5. Монітор до стаціонарного персонального комп’ютера -  7 од.

6. Стаціонарний персональний комп’ютер -  7 од.

7. Системний блок до стаціонарного персонального комп’ютера -  9 од.

8. Система відеоконференцзв’язку -  1 од.

9. Система фіксування судового процесу (ліцензійна) -  3 од.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 29009, м. Хмельницький вул. 
Козацька, 42.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - Протягом одного місяця з дня 
підписання договору.

4. Процедура закупівлі -  Відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі.

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю 
http://kmoas.gov.ua/derzhavni-zakupivli.

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на 
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

05 квітня 2016 року оголошення № 095713.

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель -.

5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель -.

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про 
закупівлю -.

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі - 1.

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові -  Товариство з обмеженою відповідальність 
«КОМПАНІЯ КИТ».

6.3. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків - 87316320.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання 01024, м.Київ, вул..Круглоуніверситетська,14.
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7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) -  до 05 травня 2016 року до 10 год. 00 
хв.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) -  05 травня 2016 року о 12 год. 00 
хв..

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів - 1.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування 
процедури двоступеневих торгів) -.

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів -.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення -.

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів______________________________ -_________________ ;
(цифрами і словами)

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів_____________________________ -___________________ ;
(цифрами і словами)

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів  ____________________ -___________________ .
(цифрами і словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів -.

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

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові - .

9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків -.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, 
телефакс -.

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

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке 
мало місце) - .

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.

12.1. Дата прийняття рішення -  05 травня 2016 року.

12.2. Підстави - абзац 5 частина 1 статті 30 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель».



13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників 
кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 
Закону -.

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 
Закону -.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону -.

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із 
зазначенням таких обставин для кожного учасника -.

14. Інформація про укладену рамкову угоду.

14.1. Дата та номер рамкової угоди -.

14.2. Учасники рамкової угоди -.

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду -.

14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді -.

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником -.

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, 
інформація про субпідрядників) - .

16. Склад комітету з конкурсних торгів:JГолова комітету з конкурсних торгів -  Ковальчук O.K.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів -  Розумняк О.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів -  

Члени комітету:

Доробалюк С.В. 

Загродська О.В. 

Мельничук J1.A.

Голова комітету з конк; Ковальчук O.K.


