
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів

1. Найменування замовника*. Національний авіаційний університет
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 01132330
3. Місцезнаходження замовника*. 03058, м. Київ, нр-т Космонавта Комарова 1
4. Контактна особа замовника, уповноважена здіііснювати зв’язок з учасниками:
Вінецька Роза Михайлівна -  проректор з економіки та господарської роботи - голова 
тендерного комітету
Адреса: 03058, м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1, корп.1, каб.221 
Телефон: (044) 406-70-00 
Тел./факс: (044) 406-70-71 
Е-таі1: 8У@паи.есіи.иа
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Роботи з капітального ремонту частин будівлі 
навчального корпусу № 1 Національного авіаційного університету за адресою: 
м.Київ, пр-т Космонавта Комарова,1 корпус № 1 згідно ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 ( ДК 
021-2015 код 45400000-1 "Завершальні будівельні роботи") - 2 лоти:
-Лот №1 -роботи з капітального ремонту підлоги холу та частини сходів навчального 
корпусу № 1 НАУ за адресою: пр. Космонавта Комарова, 1, корп.1 в м. Києві 
-Лот №  2 - роботи з капітального ремонту головного фасаду нсшчальиого корпусу №  1 
НА У за адресою: пр. Космонавта Комарова, 1 корп. 1 в м. Києві
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): ДСТУ Б.Д.1.1- 
1:2013 ( ДК 021-2015 код 45400000-1 "Завершальні будівельні роботи") - 2 лоти:
-Лот №1 - згідно ДС ТУ  Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом СРУ Д К  021:2015 код 45450000-6 "Інші 
завершальні будівельні робот и”);
-Лот № 2 - згідно ДСТУ Б.Д1.1-1:2013 (за кодом СРУ Д К  021:2015 код 45440000-3 
"Фарбування та скління").
7. Кількість товарів або обсяг виконарп-ія робіт чи надання послуг: 2 лота згідно
Додатків 3-А та 3-Б (Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмету закупівлі) до Тендерної документації ^
8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 03058, м. 

Київ,пр.-т Космонавта Комарова, 1, корпус № 1.
9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Лот № 1 - 3  дати підписання договору до 31.12.2018р.
Лот № 2- з дати підписання договору до 31.12.2018р.
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 6 035 651,00 гри. (шість мільйонів тридцять п'ять тисяч шістсот п'ятдесят одна 
гри. 00 коп.) з ПДВ (в т.ч. лот №1 - 2 782 073,00 гри.з ПДВ (два мільііонн сімсот вісімдесят дві
тисячі сімдесят три гри. 00 коп.); лот № 2 - З 253 578,00 гри. з ПДВ (три мільйони двісті
п’ятдесят три тисячі п’ятсот сімдесят вісім грп. 00 коп.).
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: ЗО 178,25 грп. (0,5%) (лот№1 -  13 910,36 
грп., лот №2 -  16 267,89 гри.)
12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного 
аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки *.
13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 13.07.18р. 18-00
14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його иадати):-
15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його падати): -
16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій*.
17. Дата та час проведення електронного аукціону*.
18. Строк, на який укладається рамкова угода**.
19. Кількість учасників, з я к и ш іїб ^ |^ !& ^ е н о  рамкову угоду**.

Проректор з економіки та 
господарської роботи -
голова тендерного коміте-:^^удвнтифі«|ч^й™йкоду^  ̂ ^  ' Р.М. Вінецька
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ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2018-06-27-002085-a
Лот №1 - роботи з капітального ремонту підлоги холу та частини сходів навчального

корпусу № 1 НАУ за адресою: пр. Космонавта Комарова, 1, корп.1 в м. Києві
Дата формування звіту: 31 липня 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

згідно ДСТУ
Б.Д.1.1-1:2013 (за
кодом СРV ДК
021:2015 код
45450000-6 "Інші
завершальні
будівельні роботи")

ДК 021:2015:
45450000-6 — Інші
завершальні
будівельні роботи

1 найменувань 03058, Україна, м.
Київ, м. Київ,
проспект
Космонавта
Комарова, 1,
корпус 1

до 31 грудня
2018

8. Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

27 червня 2018 19:36

9. Кількість учасників процедури
закупівлі:

2

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

ТОВ "ВІСА БУД" 2 782 073,00 UAH
з ПДВ

2 782 073,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВ "Гранбудсервіс" 2 766 992,04 UAH
з ПДВ

2 766 992,04
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні закупівлі”



14. Дата оприлюднення повідомлення про
намір укласти договір:

18.07.2018 13:02

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

Відсутні

16. Дата укладення договору про
закупівлю:

30 липня 2018

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

ТОВ "Гранбудсервіс"

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

09144, Україна, Київська обл., село Людвинівка,
Білоцерківський район, вул. Радянська, 1-А

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

не залучається

20. Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

2 766 992,04 UAH 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):

Відсутня

22. Ідентифікатор договору: 508



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2018-06-27-002085-a
Лот № 2 - роботи з капітального ремонту головного фасаду навчального корпусу № 1 НАУ

за адресою: пр. Космонавта Комарова, 1 корп.1 в м. Києві
Дата формування звіту: 31 липня 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

згідно ДСТУ
Б.Д.1.1-1:2013 (за
кодом CPV ДК
021:2015 код
45440000-3
"Фарбування та
скління")

ДК 021:2015:
45450000-6 — Інші
завершальні
будівельні роботи

1 найменувань 03058, Україна, м.
Київ, м. Київ,
проспект
Космонавта
Комарова, 1,
корпус 1

до 31 грудня
2018

8. Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

27 червня 2018 19:36

9. Кількість учасників процедури
закупівлі:

2

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

ТОВ "Гранбудсервіс" 3 253 578,00 UAH
з ПДВ

3 253 578,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВ "ВІСА БУД" 3 017 328,00 UAH
з ПДВ

3 017 328,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні закупівлі”



14. Дата оприлюднення повідомлення про
намір укласти договір:

18.07.2018 13:04

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

Відсутні

16. Дата укладення договору про
закупівлю:

30 липня 2018

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

ТОВ "ВІСА БУД"

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

07354, Україна, Київська обл., село Нові
Петрівці, Вишгородський район, вул.
Ворошилова, 25А

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

не залучається

20. Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

3 017 328,00 UAH 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):

Відсутня

22. Ідентифікатор договору: 507


