
 
ПРОТОКОЛ  

оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій 
 

1. Замовник:  
1.1. Найменування: Національна філармонія України 
1.2. Місцезнаходження:  м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001 
1.3. Відповідальний за проведення торгів:  Подолян Олександр Володимирович 
телефон  (044) 278-63-91,  
телефакс (044) 278-83-20 
 
2. Інформація про предмет закупівлі: 26.30.5 «Прилади охоронної та пожежної сигналізації й 
подібна апаратура» (встановлення автоматизованої системи раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення). 
 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 22.12.2015 р. 
№ 252972 
 
4. Оцінку  пропозицій  конкурсних торгів (цінових пропозицій) проведено: 08.01.2016 р.,     
10-30 год.   
 
5. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) та причини їх 
відхилення: 

 - ТОВ «Укртансзв’язок» відхилена на підставі п. 3 частини першої статті 29 Закону України 
«Про здійснення державних закупівель»; 
 - ПП «Лінк» відхилена на підставі п. 3 частини першої статті 29 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель»; 
 - ТОВ «ПІН» відхилена на підставі п. 3 частини першої статті 29 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель»; 
 - ПП «ПОЖДУМА» відхилена на підставі п. 3 частини першої статті 29 Закону України 
«Про здійснення державних закупівель». 
 
6. Перелік пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), допущених до процедури 
оцінки: 
      - ТОВ «КВІРІН», 

        - ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Озон С». 
       
7. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій): 
    Критерій оцінки – найнижча ціна 
 
8. Оцінка пропозицій учасників: 
Повне найменування (для 
юридичної особи) або 

прізвище, ім’я, по батькові 
(для фізичної особи), код за 
ЄДРПОУ/реєстраційний 
номер облікової картки 

платника податків* учасника 
процедури закупівлі 

Критерії оцінки 
пропозицій 
конкурсних 

торгів (цінових 
пропозицій) 

Значення 
показників згідно з 

пропозиціями 
конкурсних торгів 

(ціновими 
пропозиціями) за 
критеріями оцінки 

Кількість оціночних 
одиниць за 
критеріями 

відповідно до 
методики оцінки 
(не заповнюється 
для процедури 
запиту цінових 
пропозицій) 

Примітка 

 ТОВ «КВІРІН» 
ЄДРПОУ: 23501650 
 

Ціна 327 820,00 грн. 
(триста двадцять 
сім тисяч вісімсот 
двадцять грн. 00 
коп.) з ПДВ 

  



 ТОВ «Науково-виробниче 
підприємство «Озон С» 
ЄДРПОУ: 32723765 
 

Ціна 395 004,00 грн. 
(триста дев’яносто 
п’ять тисяч чотири 
грн. 00 коп.) 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). 
 

9. Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) (рішення 
про визнання пропозиції найбільш економічно вигідною): Найбільш економічно вигідною 
ціновою пропозицією визнана пропозиція Товариство з обмеженою відповідальністю  
«КВІРІН». 
 
  
 
10. Члени комітету з конкурсних торгів: 
 
 
Начальник ПЕВ Рудавська В.М.                                                   __________________________ 
 
Головний інженер Бабіченко Л.О.                                                __________________________ 
   
Заступник головного бухгалтера Калиновська Т.М.                   __________________________ 
 
Начальник відділу (реклами)  Єфремова І.Г.                               __________________________ 
                 
 
 
 
 
Голова  комітету з конкурсних торгів 
Директор-розпорядник                            __________________         О.В. Подолян 
                                                                  М.П. 
 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів 
Провідний економіст ПЕВ                      ___________________       В.С. Синиціна 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 


