
                                                   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

                                                  ІНСТИТУТ 
                                                        ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ 
 
Проспект Перемоги,56, м. Київ-57,03680, тел. (044) 456-01-51, факс (044) 456-94-94 
                     Е-mail: іеd1@ied.org.ua                                         Код ЄДРПОУ 05417236 
 
  ____________№_________________       На №_____________від________________ 

                                              
                                                     Запит  
                                                   цінових пропозицій 
1. Замовник. 
1.1. Найменування: Інститут електродинаміки Національної Академії наук України 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05417236 
1.3. Місцезнаходження: пр-т Перемоги , 56,  м. Київ  , 03680. 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35224201016016 в Управлінні Державної 
казначейської служби України у Шевченківському р-ні м. Києва , вул. Академіка 
Туполєва, 28 А, м. Київ, 04128,  МФО 820019. 
1.5. 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): Самков Олександр Всеволодович, 
заступник директора, пр-т Перемоги , 56, к. 326, м. Київ , 03680 , телефон (044) 366-24-
00, телефакс (044) 456-94-94, samkov@ied.org.ua 
 2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 98 000,00 грн.    
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю: www.ied.org.ua. 
4. Інформація про предмет закупівлі.  
4.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги систем безпеки (охорона та забезпечення  
перепускного режиму ) код 80.20.1 ( 80.20.10-00.00.) ДК 016-2010. 
4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових 
пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: охорона та 
забезпечення перепускного режиму згідно технічного завдання (додаток 4).  
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: вул. Червоногвардійська, 20-А, м. Київ, 
02094. 
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: січень- грудень 2015 р. 
5. Основні умови договору: згідно ст.40, ст 41  Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" , чинного законодавства, та додатку №5. 
6. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів. 
7. Подання цінових пропозицій. 
7.1. Місце та спосіб подання:  пр-т Перемоги , 56 , кім 315, м. Київ , 03680, особисто або 
поштою. 
7.2. Строк: 22.12.2014 р. до 10.00 год. 
8. Розкриття цінових пропозицій. 
8.1. Місце:  пр-т Перемоги , 56 , кім.  315 , м. Київ  , 03680 . 
8.2. Дата: 22.12.2014 р. 
8.3.Час: 14.00 год. 
9. Додаткова інформація 
Форма цінової пропозиції ( додаток 1), інструкція учасникам ( додаток 2),  перелік 
необхідних документів ( додаток 3), технічні вимоги (додаток 4), істотні умови договору 
(додаток 5). 
Оцінка цінових пропозицій здійснюється на  основі єдиного критерію – ціна. 
Замовник запрошує учасників , що подали свої  цінові пропозиції до участі у процедурі 
розкриття . 



Для отримання додаткової інформації  звертатись за телефоном  (044) 366-26-80. 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів 
заступник директора 
доктор техн.наук                                                                        О.В.Самков 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         Додаток 1 
                                                                                                       до запиту цінових пропозицій 
 
                                    Цінова пропозиція подається Учасником  у вигляді, наведеному нижче. 
                                                                        Учасник не повинен відступати  від даної форми. 
                                                                               (подається Учасником на фірмовому бланку)           

  
 

                                                 Цінова пропозиція 
                  (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) 

    
Ми, _________ (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті 

цінових пропозицій  на закупівлю: «Послуги систем безпеки » ( охорона та забезпечення 
перепускного режиму) код 80.20.1 за ДК 016:2010  згідно з технічними та іншими вимогами 
Замовника торгів. 

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на 
підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та 
Договору на загальну суму  (сума цифрами та прописом) гривень, (з/без ПДВ) (потрібне 
виділити) (сума цифрами та прописом) гривень. 

 
1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваша документація  торгів разом з нашою 

ціновою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього 
договору між нами. Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе 
зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором. 

 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї цінової пропозиції протягом  120 днів з 
дня розкриття цінових пропозицій, встановлених Вами. Наша цінова пропозиція буде 
обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення 
зазначеного терміну. 

3. Ми погоджуємося з умовами, що згідно Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції  та розуміємо, що Ви не 
обмежені у прийнятті будь-якої іншої цінової пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

4. Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір 
із Замовником не раніше ніж через 3 робочі дні з дня оприлюднення на веб – порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж 
через 14 календарних  днів з дня визначення переможця.    

           
 

Керівник організації – учасника 
процедури закупівлі або інша 
уповноважена посадова особа 

__________________________________
_ 
       (підпис) МП (за наявності) 

___________ 
(ініціали та 
прізвище) 

 
 
Дата "____"____________2014 року 



                                                                                                                                     Додаток 2 
                                                                                                       до запиту цінових пропозицій                    
   
              Вимоги до учасників стосовно оформлення пропозиції. 
 
              Цінова інформація пропозиції подається Учасником на фірмовому бланку згідно 
Додатку 1. 
В ціновій пропозиції Учасник повинен зазначити вартість послуги ( з/без)  ПДВ,  витрати на 
транспортування, сплату податків , зборів та інших обов"язкових платежів. 

           Цінова пропозиція подається у письмовій формі , за підписом   Учасника , 
прошита , пронумерована  та скріплена печаткою*  складена українською мовою, в одному 
екземплярі у запечатаному конверті, на якому обов"язково зазначається: 

- повне найменування і  місцезнаходження  Замовника; 
- назва предмета закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій Замовника; 
- повне найменування Учасника процедури закупівлі, його адреса (юридична та 

поштова , поштовий індекс),  код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів. 
- позначка "Не відкривати до початку торгів"; 

  Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними 
вимогами , Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття 
пропозицій. 

Всі сторони пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, 
позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за 
помилки друку у документах, надісланих до Комітету з конкурсних торгів та підписаних 
невідповідним чином, несе Учасник. 

Цінові пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не 
розкриваються та повертаються Учасникам, що їх подали. 
 

 
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно  з 
чинним   законодавством. 

 
 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                         Додаток 3 
                                                                                                        до запиту цінових пропозицій 
 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕНЯ  
ВІДПОВІДНОСТІ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА  ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА 

 
1. Реєстер документів. 
2. Цінова пропозиція. 
3. Документи, що підтверджують відсутність передбачених Законом підстав для 
відмови в участі  у торгах згідно ст. 17 Закону: 
3.1. Гарантійний лист на доказ того, що службова (посадова) особа Учасника, яку 
уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури 
закупівлі, фізичну особу, яка є Учасником, не було притягнуто згідно із законом до 
відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. 
3.2. Довідка у довільній формі , про  про те, що суб’єкт господарювання протягом останніх 
трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 
частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону  України   « Про  захист  економічної  
конкуренції»,  у вигляді  вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 
спотворення результатів торгів (тендерів) . 
3.3. Оригінал, або  завірена копія документу про те, що фізична особа, яка є Учасником, не 
була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому законом порядку, не більше місячної давнини відносно дати 
розкриття цінових пропозицій; 
3.4. Інформація у довільній формі про службових (посадових) осіб Учасника, яких 



уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури 
закупівлі; 
3.5. Оригінал або завірена печаткою* та підписом уповноваженої особи Учасника копія 
документу  про те, що службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником 
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за 
злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з 
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом 
порядку. 
3.6. Документ, який підтверджує статус та повноваження особи на  підписання договору за 
результатами торгів (виписка (витяг) з протоколу зборів засновників про призначення 
директора, президента, голови правління, довіреність керівника Учасника у разі підписання 
договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом) чи інше); 
3.7.Оригінал або завірена печаткою* та підписом уповноваженої особи Учасника копія 
документу про те, що Учасник не визнаний у встановленому порядку банкрутом та 
відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, виданого уповноваженим на це 
органом, не більше місячної давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій. 
3.8. Оригінал або завірена печаткою* та підписом уповноваженої особи Учасника копія 
довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до 
бюджету, дійсну на дату розкриття цінових пропозицій; 
3.9. Копія Статуту, засвідчена Учасником; 
3.10.Довідка у довільній формі, в якій учасник має зазначити місце реєстрації та 
підтвердити той факт, що він не зареєстрований на території, яка віднесена до переліку 
офшорних зон, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 
2011 р. № 143-р. 
Для підтвердження цінової пропозиції іншим вимогам документації, учаснику необхідно 
надати: 
4. Відомості про учасника торгів . 
4.1. Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців, завіреного печаткою* та підписом уповноваженої особи Учасника; 
4.2. Копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);  
4.3. Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія 
свідоцтва про право сплати єдиного податку, завірена печаткою* та підписом 
уповноваженої особи Учасника; 
4.4. Копія дозволу або ліцензії на право здійснення учасником діяльності, передбаченої 
цією закупівлею (якщо ця діяльність в цілому або будь – яка частка підлягає обов’язковому 
ліцензуванню), завірена печаткою* та підписом уповноваженої особи Учасника. 
4.5. Копія паспорту, завірена печаткою* та підписом уповноваженої особи Учасника (якщо 
Учасник фізична особо) 
4.6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, завірена печаткою* та 
підписом уповноваженої особи Учасника ( якщо Учасник фізична особа). 
 
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно  з 
чинним законодавством, а також оригіналів чи нотаріально завірених документів, 
виданих учаснику іншими органами. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       Додаток 4 
                                                                                                    до запиту  цінових пропозицій 
                                                    
                                       ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ 
Один  цілодобовий пост. 
1. Охороні підлягають: 
1). Центральний вхід з вул.Червоногвардійська. Один вхід зі сторони вул. П.Усенка та два 
запасних виходи у двір з тильного боку будівлі (зі сторони Дарницьої ТЕЦ) 
2). Службові приміщення філіалу Інституту електродинаміки НАН України: 
- 1-й поверх – 21 кімната; 
- 2-й поверх – 11 кімнат; 
- 3-й поверх – 14 кімнат; 
- 4-й поверх – 13 кімнат; 
- підсобні приміщення. 
3). Прилегла територія з в′їздними воротами з тильного боку будівлі. 
4). Шафа з ключами від службових приміщень корпусу. 
5). Документи та майно за описом. 
6). Пульти охоронної та пожежної сигналізації. 
2. Охоронна фірма зобов’язана: 
     а) організувати та забезпечити охорону майна, товарно-матеріальних цінностей та 
грошових сум Замовника, прийнятих під охорону, від розкрадання та не допускати 
сторонніх осіб на об’єкти, що охороняються; 

   б) здійснювати на об’єктах  режим за перепустками, контролювати ввіз та вивіз 
(внесення та винесення) товарно-матеріальних цінностей на територію  чи з території 
об’єкта, що охороняється, за матеріальними перепустками встановленої форми. При 
виявленні недоліків та затриманні порушників при охороні об’єктів доповідати 
керівництву Замовника для вжиття відповідних заходів; 
     в) спільно із Замовником розробити Інструкцію про організацію доступу 
обслуговуючого персоналу та відвідувачів до об’єктів; 
     г) спільно із керівництвом Замовника визначити та розробити порядок взаємодії із 
правоохоронними органами;  
    д) дотримуватись рекомендацій Замовника з питань поліпшення охорони і усунення 
недоліків службової діяльності працівників охорони; 
    е) забезпечувати дотримування встановлених правил пожежної безпеки на постах 
силами працівників під час несення служби, а у випадку виявлення на об’єкті, що 
охороняється, пожежі або спрацьовування охоронно-пожежної сигналізації внаслідок 
технічної несправності, негайно повідомляти про це пожежну частину та вжити заходів 
щодо ліквідації пожежі та наслідків несправності охоронно-пожежної сигналізації. 
3. Охоронна фірма відповідає за:  а) спричинені крадіжки майна та товарно-матеріальних 
цінностей Замовника, здійсненими шляхом злому на об’єктах приміщень, що 
охороняються, замків, вікон, вітрин та огорож, іншими засобами в результаті 
незабезпечення належної охорони або внаслідок невиконання Охоронною фірмою 
встановленого на об’єкті, що охороняється, порядку вивозу (винесення) товарно-
матеріальних цінностей, а також розкрадання, здійсненими шляхом крадіжок  або при 
розбійницькому нападі; 
      б)  пошкодження майна (в тому числі підпалювання) сторонніми особами, які 
проникли на об’єкт, що охороняється, в результаті неналежного виконання Охоронною 
фірмою прийнятих за Договором зобов’язань; 
      в) спричинення  пожеж або пошкодження майна  в силу інших причин з вини 
працівників, що здійснюють охорону об’єкта. 
Факти крадіжки,  розбійництва, а також факти знищення або пошкодження майна 
сторонніми особами, які проникли на об’єкт, що охороняється, або через пожежу або в 
силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об’єктів, встановлюються 
органами дізнання, слідства або судом. 

 
 



                                                                                                                                  Додаток 5 
                                                                           до запиту цінових пропозицій 

 
 

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
 

Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положень 
Цивільного кодексу України  та Господарського кодексу України з урахуванням 
особливостей, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель», 
зокрема ст. 40 , ст. 41 Закону. 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції 
переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про 
закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів 
закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника  

Істотними умовами договору про закупівлю є: 
- предмет договору  (найменування, номенклатура, асортимент); 
- кількість послуг та вимоги щодо їх якості; 
- порядок здійснення оплати ; 
- ціна договору; 
- термін та місце надання послуг; 
- строк дії договору; 
- права та обов’язки сторін; 
- зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального 
фінансування видатків;  
- відповідальність сторін.    

Розрахунки за надані послуги здійснюються відповідно до діючого законодавства 
України.  

Всі витрати, які пов’язані з наданням послуг включені до ціни договору.  
        Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2015 року. 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
розкриття  пропозицій  конкурсних торгів 

кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій 
№ 2 від 22.12.2014 р. 

                   
1. Замовник :  
1.1.Найменування : Інститут електродинаміки Національної Академії наук України.  
1.2 Місцезнаходження : пр-т Перемоги, 56, м. Київ-57, 03680. 
1.3 Відповідальний за проведення торгів: Самков Олександр Всеволодович 
телефон( 044) 366-24-00 
телефакс( 044) 456-94-94  

     2. Інформація про предмет закупівлі: "Послуги систем безпеки " ( охорона та 
забезпечення перепускного режиму) код 80.20.1 (80.20.10-00.00) ДК 016-2010. 
     3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 21.11.2014 р. 
оголошення № 194533 у № 134 (21.11.2014). 
     4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових 
пропозицій)     відбулося:  22.12.2014 р. р.(дата) 14.00 (час). 
  Місце розкриття: пр-т Перемоги, 56,  кім. № 315 , м. Київ.   
5.   Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів  (кваліфікаційних 
пропозицій, цінових пропозицій) 
 



Номер і дата 
реєстрації  
Замовником 
пропозиції 
конкурсних 
торгів 
(кваліфікаційної 
пропозиції, 
цінової) 
пропозиції 

Повне найменування  
 (для юридичної особи) або   

прізвище, ім"я, по батькові ( для 
фізичної особи) учасника процедури 

закупівлі, 
 код за ЄДРПОУ/реєстраційний 
номер облікової картки платника 

податків*, 
 місцезнаходження/ 
місце проживання 

 телефон/телефакс 

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)         

примітки    

1. 
19.12.14 р.  
10 год.16 хв.     
   
 
 

ПП "Територія Охорони" 
код 36272665 
вул. Олени Пчілки, буд.2-Б, к.501, м. 
Київ, 02081 
тел. (044) 229-27-65        
 

 
 

Додаток 1 
 
 

 
 
 95 484,00 грн. без ПДВ 

 
  
 

 2. 
19.12.14 р. 
13 год.40 хв.   

ПП "КОНГРЕС-ЦЕНТР" 
код 35391275 
вул.Здолбунівська, 11, кв. 38, 
м. Київ, 02081  
тел. (044) 229-31-80 

 
 
Додаток 1 

 
  
89 352,00 грн. без ПДВ  

 

3. 
19.12.14 р. 
14 год.40 хв.  
  
 
 

 ПП "Сакура М1" 
код  34999709 
вул. Олевська, 5 кв. 264, 
м. Київ. 03164 
тел. (044) 233-28-06 
 

Додаток 1 

 
  
89 900,00 грн. з ПДВ 
 

 

4. 
22.12.14 р. 
8 год.50 хв.  
  
 

ТОВ "МІВ-1" 
код 34439860  
вул. Петровського, 24/6,  
м. Боярка, 
 

Додаток 1 

 
 
95 308,80 без  ПДВ   

 

5. 
22.12.14 р. 
09 год.05 хв.  
  
  

ПП "Пітон" 
код 31519974  
пр-т  П.Григоренка, 19-101, 
м. Київ, 02068  
т/ф. (044)207-08-72 

Додаток 1 

 
 
83 220,00 грн. з ПДВ   

 

6. 
22.12.14 р. 
09 год.10 хв. 

ПП "Фараон" 
код 32304530 
пр-т П.Григоренка, 19-100, 
м. Київ, 02068 
т/ф. (044) 227-54-27 

Додаток 1 

 
 
87 600,00 грн. з ПДВ 

 

7. 
22.12.14 р. 
09 год.40 хв. 

ТОВ "ЕНЕРГОБЕЗПЕКА-
КОМПЛЕКС" 
код 39092502 
Юридична адреса: 
вул. Мілютенка, 15а/99, 
м.Київ, 02156 
Поштова адреса: 
вул.Шота Руставелі, 44/77А,  
м. Київ, 01033 
тел. (44)569-59-40 

Додаток 1 

 
 
 
 
96 447,60 грн. без ПДВ 

 

8. 
22.12.14 р. 
09 год.50 хв. 

ТОВ "Холдинг "Група компаній 
"Атлант" 
код 36567179 
вул. Іскрівька, буд.3, оф.77, 
м. Київ. 03087 
т/ф. (044)22-77-55 
 

Додаток 1 

 
 
 
149 328,00 грн. з ПДВ 

 

*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). 

6. Присутні: 



6.1.Від учасників процедури закупівлі: 
    (посада , прізвище, ініціали  )                                                                          (підпис)                               
      
    Директор ПП "Пітон"   -   В.Ю.Куц 
    Директор ПП "Фараон"   - П.А.Рабчевський 
    Директор ПП "Сакура М1" -   П.О.Жинжиков 
    Директор ТОВ "Енергобезпека-комплекс"  - В.В.Халдай 
    ТОВ "МІВ-1"  - Віннічук І.М.  по довіреності. 
 
Зауваження учасників процедури закупівлі: зауважень немає. 
 
6.2 Від замовника (члени  комітету з конкурсних торгів): 
 Заступник голови  комітету,  пров.н.с. відділу №8                      В.М.Спірін 
  
Помічник директора                                                                                          В.Г.Баранов 
 
 Головний бухгалтер                                                                                         О.П.Бойко                                
 
Завідувач планово-виробничого відділу                                                        Л.В.Калетник 
 
 Головний інженер                                                                                           О.М.Щетінін 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                          
 
__________________                                                                                       О.В.Самков 
         м.п. 
Секретар комітету з конкурсних торгів 
 
________________                                                                                            С.В.Лозова 
 
 
                                                                                                                           Додаток 1 
                                                                                          до протоколу розкриття цінових 
пропозицій 
                                                                                                                    №  2  від 22.12.2014 р.  
 

     
 Найменування Учасника 

 
 
 

                          Документ 
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 Реєстр документів + + + + + + + + 
 Цінова пропозиція  

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 Гарантійний лист на доказ того, що 
службова (посадова) особа Учасника, яку  
уповноважено Учасником представляти 
його інтереси під час проведення 
процедури закупівлі, фізичну особу яка є 
Учасником не було притягнуто згідно із 

+ +   + +  +  +    
      

      + 
 

    + 
 



законом до  відповідальності за вчинення 
у сфері державних закупівель 
корупційного правопорушення. 
Довідка у довільній формі, про те, що 
суб"єкт господарювання протягом 
останніх трьох років не притягувався до 
відповідальності за порушення, 
передбачене п. 4 ч.2 ст.6, п.1 ст. 50 
Закону України "Про захист економічної 
конкуренції" у вигляді вчинення 
антиконкурентних узгоджених дій, які 
стосуються спотворення результатів 
торгів (тендерів).  

+ +   + +  +  +       +     + 

 Оригінал , або завірена копія документу 
про те, що фізична особа, яка є 
Учасником, не була засуджена за злочин, 
вчинений з корисливих мотивів, 
судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому законом 
порядку, не більше місячної давнини 
відносно дати розкриття цінових 
пропозицій. 

+ +   + +   +  +         +      + 

Інформація у довільній формі про 
службових (посадових ) осіб учасника, 
яких уповноважено Учасником 
представляти його інтереси під час 
проведення процедури закупівлі. 

+ +   + +   +  +      +    + 

Оригінал або завірена печаткою та 
підписом уповноваженої особи Учасника 
копія документу про те, що службова 
(посадова) особа Учасника, яку 
уповноважено Учасником представляти 
його інтереси під час проведення 
процедури закупівлі, не була засуджена 
за  злочин, пов"язаний з порушенням 
процедури закупівлі, чи інший злочин, 
вчинений з корисливих мотивів, 
судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому законом 
порядку.   

+ +   + + 
 

   + 
 

+ 
     

     + 
 

     + 
     

Документ, який підтверджує статус та 
повноваження особи на підписання 
договору за результатами торгів 
(виписка(витяг) з протоколу зборів 
засновників про призначення директора, 
президента, голови правління, 
довіреність  керівника Учасника у разі 
підписання договору про закупівлю 
особою, чиї повноваження не визначені 
статутом) чи інше).   

+ + + + +  +    +     + 

Оригінал або завірена печаткою та 
підписом уповноваженої особи Учасника 
копія документу про те, що Учасник не 
визнаний у встановленому порядку 
банкрутом та відносно нього не відкрита 

+ +   + +   +  +        +     + 
    



 
Цінова пропозиція ПП "Сакура М1" подана непрошитою. 

 

ліквідаційна процедура, виданого 
уповноваженим на це органом не більше 
місячної давнини відносно дати 
розкриття цінових пропозицій.  
 Оригінал або завірена печаткою та 
підписом уповноваженої особи Учасника 
копія довідки з податкової інспекції про 
відсутність заборгованості по 
обов"язковим платежам до бюджету, 
дійсну на дату розкриття цінових 
пропозицій.  

+ +   + +   + +        +    + 

Копія Статуту.  + + + + +   +       +   + 
Довідка у довільній формі, в якій 
учасник має зазначити місце реєстрації 
та підтвердити той факт, що він не 
зареєстрований на території, яка 
віднесена до переліку офшорних зон, 
затвердженого Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 23 лютого 2011 
року № 143-р.  

+ +    +  +    +  +        +   + 

Копія Витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців, завіреного печаткою та 
підписом уповноваженої особи 
Учасника.  

+ + + + +   +       +   + 

Копія довідки про включення до 
ЄДРПОУ.  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

      + 
 

    + 
 

Копія свідоцтва про реєстрацію платника 
податку на додану вартість або копія 
свідоцтва про право сплати  єдиного 
податку  

+ 
 
 

+ 
 
 

  + 
 
 

 + 
 
 

  + 
 
 

+ 
 
 

     +     + 
 
 
 

Копія дозволу або ліцензії на право 
здійснення учасником діяльності, 
передбаченої цією закупівлею.  
 

+ 
 

+ 
 

  + 
 

+ 
 

  + 
 

+ 
 

     + 
 

    + 
 

Копія паспорту завірена печаткою та 
підписом уповноваженої особи Учасника  
(якщо учасник фізична особа) 

 
 
 

 
 
 

  + 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

    + 
 

 
 
 

Копія довідки про присвоєння 
ідентифікаційного номеру, завірена 
печаткою та підписом уповноваженої 
особи Учасника   (якщо Учасник фізична 
особа) 

 
 
 

 
 
 

  + 
 

 
 
 

 
 

   

 
 
      

    + 
 

 
 
    

 
Примітка: У таблицях позначено: 
" + " – наявність документу, 
" – " – відсутність документу, 
" +/- "- документ надано у неналежному 
вигляді. 



Голова комітету з конкурсних торгів,                                                
заступник директора з загальних питань, 
доктор технічних наук                                                                                                   Самков О.В. 
  
 
 
 

 
                                                      ПОВІДОМЛЕННЯ 
                  про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції,  
                  або пропозиції за результатами застосування переговорної 
                                                процедури закупівлі 
 
 
1. Замовник (генеральний замовник). 
1.1. Найменування. Інститут електродинаміки Національної Академії наук України 
1.2. Код за ЄДРПОУ 05417236 
1.3. Місцезнаходження: пр-т Перемоги , 56, м. Київ, 03680. 
2. Предмет закупівлі: 
2.1. Найменування предмета закупівлі: "Послуги систем безпеки" (охорона та 
забезпечення перепускного режиму)  ДК 016-2010 код 80.20.1 
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання  робіт чи надання  послуг: охорона та 
забезпечення перепускного режиму Дарницького корпусу  інституту електродинаміки 
НАН України. 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи  надання послуг:  
вул. Червоногвардійська , 20-А, м. Київ, 02094. 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень -грудень 2015 р. 
3. Процедура закупівлі: запит цінових пропозицій 
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 21.11.2014 р. 
оголошення № 194533 у № 134 (21.11.2014). 
5. Учасник – переможець (учасники-переможці). 
5.1. Найменування/прізвище, ім"я, по батькові: ПП "Фараон". 
5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32304530. 
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 
телефон, телефакс: пр-т П.Григоренка, 19-100, м. Київ, 02068, т/ф. (044) 227-54-27. 
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, 
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):  
 цифрами: 87 600,00 грн. з ПДВ. 
словами:  
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової 
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 
25.12.2014 р. 
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):  не 
раніше ніж через 3 робочих  дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 
повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 календарних днів з 
дня визначення переможця. 
 
  
 
 
Заступник директора  
доктор технічних наук                                                                        О.В.Самков                                            
 
 
 



Інформація   про результати 
процедури запиту  цінових   пропозицій 

 
1. Замовник: 
1.1. Найменування: Інститут електродинаміки Національної Академії наук України 
1.2. Код за ЄДРПОУ : 05417236 
1.3. Місцезнаходження:  пр-т Перемоги, 56, м. Київ, 03680. 
 2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України 
3. Інформація про предмет закупівлі: 
3.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги систем безпеки 
 ( охорона та забезпечення перепускного режиму) ДК 016-2010 код 80.20.1 
 ( 80.20.10-00.00). 
3.2. Кількість  товарів або обсяг  надання послуг: охорона та забезпечення перепускного 
режиму. 
3.3. Місце поставки товарів або надання послуг: вул.Червоногвардійська, 
 20-А, м. Київ, 02094. 
3.4.Строк поставки товарів або надання послуг : січень-грудень 2015 р. 
4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій: 
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про  
процедуру запиту цінових пропозицій :www.ied.org.ua 
4.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель: 21.11.2014 р.оголошення № 194533 у № 134 
(21.11.2014). 
4.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт  цінової пропозиції, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 30.12.2014 
р.оголошення № 226689 у № 161(30.12.2014). 
5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій.                                                     
5.1. Дата акцепту цінової пропозиції: 25.12.2014 р.  
5.2. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 
5.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 87 600,00 грн. в т.ч. ПДВ  
14 600,00 грн. 
5.4. Дата укладення договору про закупівлю: 06.01.2015 р. 
6 . Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася: 
 6.1. Дата прийняття рішення.:  
 6.2. Підстава:  
 7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій: 
7.1.Найменування/прізвище, ім"я, по батькові: ПП "Фараон" 
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:  32304530. 
7.3. Місцезнаходження ( для юридичної особи) або місце проживання  ( для фізичної особи) 
та номер телефону, телефаксу:пр-т П.Григоренка, 19-100, м.Київ, 02068, телефон (044) 
227-54-27. 
 
Голова комітету з конкурсних торгів, 
заступник директора, д.т.н                                                                        О.В.Самков 
 
 
 
 
 

Звіт 
про результати  проведення процедури запиту цінових пропозицій   

                                                       № 2 від  14.01. 2015 р. 
 
1. Замовник:  
1.1. Найменування: Інститут електродинаміки Національної академії наук України 
1.2.  Код за ЄДРПОУ: 05417236 
1.3. Місцезнаходження: 03680 , м. Київ – 57, пр-т Перемоги, 56 



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): Самков Олександр Всеволодович, 
заступник директора з загальних питань, 03680, м. Київ – 57,  пр-т Перемоги, 56, телефон  
 (044) 456-41-55, телефакс (044) 456-94-94, samkov@ied.org.ua 
 2. Предмет закупівлі:  
2.1. Найменування : Послуги систем безпеки (охорона та забезпечення перепускного 
режиму) ДК 016-2010 код 80.20.1 (80.20.10-00.00). 
2.2. Кількість товарів, обсяг надання  послуг: охорона та забезпечення перепускного 
режиму Дарницького корпусу інституту електродинаміки НАН України. 
2.3. Місце поставки товарів, надання послуг:  вул. Червоногвардійська, 20 –А, м. Київ, 
02094. 
2.4. Строк поставки товарів, надання послуг: січень-грудень  2015 р. 
3. Інформація про процедуру закупівлі: 
 3.1.Адреса веб-сайта , на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 
проведення процедури запиту цінових пропозицій  www. ied .org.  
3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель: 21.11.2014 р.оголошення № 194533 у № 134 
(21.11.2014). 
3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного 
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 30.12.2014 р. оголошення  
№ 226689 у № 161( 30.12.2014) . 
3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових 
пропозицій,  розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 
15.01.2014 р. оголошення № 007773 у № 168 (15.01.2014). 
4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції. 
4.1.Кількість учасників процедури закупівлі: 8 (вісім ) учасників. 
4.2. Найменування/прізвище, ім"я по батькові: 
1). Приватне підприємство "Територія Охорони". 
2). Приватне підприємство  "Конгрес-Центр". 
3). Приватне підприємство  "Сакура М1". 
4). Товариство з обмеженою відповідальністю "МІВ-1".  
5) . Приватне підприємство "Пітон".  
6).  Приватне підприємство "Фараон". 
7). Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергобезпека-Комплекс". 
8). Товариство з обмеженою відповідальністю "Холдинг "Група компаній "Атлант". 
4.3.  Код за ЄДРПОУ/реєстраційний  номер облікової картки платника податків: 
1).   Код 36272665.   
2).   Код  35391275. 
3).   Код  34999709. 
4).   Код  34439860.  
5).   Код  31519974. 
6).   Код  32304530. 
7).   Код 39092502. 
8).   Код 36567179. 
4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання ( для фізичної особи): 
1). Вул. Олени Пчілки, буд.2-Б, к. 501, м. Київ, 02081. 
2). Вул. Здолбунівська, 11, кв. 38, м. Київ, 02081. 
3). Вул. Олевська, 5, кв.264, м. Київ, 03164. 
4). Вул. Петровського, 24/6, м. Боярка. 
5). Пр-т П.Григоренка, 19-101, м. Київ, 02068. 
6). пр-т П.Григоренка, 19-100, м. Київ, 02068; 
7). Юридична адреса: вул. Мілютенка, 15а/99, м. Київ, 02156. 
     Поштова адреса: вул. Шота Руставелі, 44/77 А, м. Київ, 01033. 
8). Вул. Іскрівська, буд.3, оф.77, м. Київ, 03087. 
5.Інформація про  цінові пропозиції: 
5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 22.12.2014 р. до 10.00 год.   



5.2. Дата розкриття цінових пропозицій ( дата і час): 22.12.2014 р. - 14.00 год. 
5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 8 (вісім) отриманих цінових пропозицій. 
5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення.  
5.5. Ціна  кожної цінової пропозиції: 
1). 95 484,00 грн.  без ПДВ; 
2 ). 89 352,00 грн. без ПДВ; 
3). 89 900,00 грн. з ПДВ; 
4 ). 95 308,80  грн. без ПДВ; 
5). 83 220,00  грн. з ПДВ;  
6). 87 600,00  грн. з ПДВ; 
7). 96 447,60  грн. без ПДВ; 
8). 149 328,00 грн. з ПДВ;    
5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну 
(з податком на додану вартість)  
цифрами: 87 600,00 грн. в т.ч. ПДВ 14 600,00 грн.                                                      
словами: вісімдесят сім тисяч шістсот гривень з ПДВ.  
5.7.Дата акцепту пропозиції: 25.12.2014 р. 
6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
6.1.Найменування/прізвище, ім"я , по батькові: приватне підприємство "Фараон".   
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32304530.  
6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: проспект П.Григоренка, 19-100, м. Київ, 
02094, (044) 227-54-27. 
7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 
договір №1 від 06.01.2014 р., сума - 87 600,00 грн з ПДВ.     
8. Дата і підстави прийняття рішення про неукладання договору про закупівлю. 
9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій. 
9.1. Дата прийняття рішення. 
9.2. Підстава. 
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 
законодавством  вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність  
обставин, установлених статтею 17 Закону України " Про здійснення  державних 
закупівель" ( далі – Закон), із зазначенням відповідних підстав: 
10.1.Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: 
 1). Приватне підприємство "Територія Охорони". 
2). Приватне підприємство  "Конгрес-Центр". 
3). Приватне підприємство  "Сакура М1". 
4). Товариство з обмеженою відповідальністю "МІВ-1".  
5) . Приватне підприємство "Пітон".  
6).  Приватне підприємство "Фараон". 
7). Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергобезпека-Комплекс". 
8). Товариство з обмеженою відповідальністю "Холдинг "Група компаній "Атлант". 
10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із 
зазначенням таких обставин для кожного учасника. 
11.Інша інформація:  
      У зв"язку з тим, що Учасник ПП "Пітон" відмовився від участі в процедурі закупівлі    
було акцептовано пропозицію подану  ПП "Фараон" ( ст.36 п.5).  
 12.Склад комітету з конкурсних торгів 
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів) 
   Спірін В.М. - провідний науковий співробітник відділу №8, заступник голови комітету з 
конкурсних торгів 
  Лозова С.В. - інженер науково - організаційного відділу, відповідальний секретар комітету 
з конкурсних торгів    
  Баранов В.Г.-  помічник директора                                                                                                        
  Бойко О.П.- головний бухгалтер   
  Калетник Л.В. - завідувач планово-економічного відділу 
  Сердюков П.М. - начальник відділу матеріально-технічного  постачання   
  Щетінін О.М. - головний інженер   



 
Голова комітету з конкурсних торгів 
 заступник директора , д.т.н.                                                          Самков О.В. 


