
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

UA-2018-08-14-001324-c

1. Найменування замовника: ДП Національний авіаційний університет

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01132330

3. Місцезнаходження замовника: 03058, Україна, м. Київ обл., Київ, пр-т
Космонавта Комарова, 1

4. Контактна особа замовника,
уповноважена здійснювати зв’язок з
учасниками:

Скаредіна Ірина Володимирівна, +380444067776,
sv@nau.edu.ua

5. Конкретна
назва предмета
закупівлі

6. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

7. Кількість
товарів або обсяг
виконання робіт
чи надання
послуг

8. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

9. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

(автомобільне
паливо

ДК 021:2015:
09130000-9 — Нафта
і дистиляти

2 найменувань 03134, Україна, м.
Київ, Київ, вул.
Симиренка, 1, НВЦ
«Автоцентр НАУ»

до 31 грудня
2018

10. Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

350 000,00 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

1 750,00 UAH

12. Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведенні
електронного аукціону для визначення
показників інших критеріїв оцінки:

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

30 серпня 2018 10:00

14. Розмір забезпечення тендерних
пропозиції (якщо замовник вимагає його
надати):

0,00 UAH

15. Вид забезпечення тендерних
пропозиції (якщо замовник вимагає його
надати):

відсутній

16. Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

відсутній , після завершення електронного
аукціону

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

31 серпня 2018 12:28

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній



19. Кількість учасників, з якими буде
укладено рамкову угоду:

відсутня



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2018-08-14-001324-c
Дата формування звіту: 30 серпня 2018

1. Найменування замовника: ДП Національний авіаційний університет

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01132330

3. Конкретна
назва предмета
закупівлі

4. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

5. Кількість
товарів або обсяг
виконання робіт
чи надання
послуг

6. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

7. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

(автомобільне
паливо

ДК 021:2015:
09130000-9 — Нафта
і дистиляти

2 найменувань 03134, Україна, м.
Київ, Київ, вул.
Симиренка, 1, НВЦ
«Автоцентр НАУ»

до 31 грудня
2018

8. Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

14 серпня 2018 16:57

9. Кількість учасників процедури
закупівлі:

1

10. Найменування учасників
процедури закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по батькові
(для фізичної особи)

11. Ціна
пропозицій
учасника до
початку аукціону
(ціна пропозиції
на переговорах у
разі застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

12. Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

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

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛІВАЙН ТОРГ"

303 558,00 UAH
з ПДВ

303 558,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

14. Дата оприлюднення повідомлення про
намір укласти договір:

Відсутня

15. Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про закупівлю (у
разі якщо в результаті проведення торгів
не було укладено договір про закупівлю):

подання для участі в торгах менше двох тендерних
пропозицій

16. Дата укладення договору про
закупівлю:

Відсутні



17. Найменування учасника (для
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної особи), з яким
укладено договір про закупівлю:

Відсутні

18. Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Відсутні

19. Інформація про субпідрядника (у разі
залучення до виконання робіт або надання
послуг):

Відсутня

20. Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

Відсутні

21. Дата оприлюднення оголошення з
відомостями про укладену рамкову угоду,
за якою укладено договір про закупівлю (у
разі проведення закупівлі за рамковими
угодами):

Відсутня

22. Ідентифікатор договору:


