Додаток 1
до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ
№UA-PS-2019-10-03-000008-2
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про
лот в ЕТС: ТБ «ПОЛОНЕКС»
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову
пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»
Номер лоту: UZ031035
Організатор аукціону: Філія "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця"
Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся/Один учасник
Дата та час початку електронного аукціону: 10.10.2019 14:53:14
Дата та час завершення електронного аукціону: 10.10.2019 15:22:14
Найменування активів (майна)/права лоту (склад лоту): Продаж послуг з використання вагонів
власності АТ "Укрзалізниця" (1 вагон на 1 добу) /// Кількість вагонів - 10, Рухомий склад цементовози, Полігон навантаження - Без обмеження, Дата подачі вагону початкова - 2019-10-20
00:00, Дата подачі вагону кінцева - 2019-10-20 23:59
Продаж послуг з використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця"
Навантаження та оформлення документів на перевезення вантажу 20.10.2019 (враховуючи термін
дії електронної заявки на відповідний рухомий склад)
Проставлення в АС "Месплан" електронної заявки на подачу вагонів 15.10.2019 - 17.10.2019
Полігон навантаження - без обмеження.
Строк проставлення та узгодження в АС «Месплан» електронної заявки на подачу порожніх вагонів
з ознакою «Аукціон» - не раніше, ніж на наступний робочий день, але не пізніше ніж через 3 робочих
дні з дня присвоєння електронним торгам статусу «Торги завершені».
Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 868.00 ГРН
Ціна реалізації/орендна плата на місяць: 876.68 ГРН
Крок аукціону: 8.68 ГРН
Розмір гарантійного внеску: 17.00 ГРН
Учасники електронного аукціону:
1. ТОВ "НЕРУД ЦЕНТР", код ЄДРПОУ: 41202812
2. ТОВ "КСК-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ: 40637304

Закриті цінові пропозиції учасників:

ТОВ "КСК-ТРЕЙД"

868.00 ГРН

09.10.2019 18:24:12

ТОВ "НЕРУД ЦЕНТР"

868.00 ГРН

09.10.2019 18:30:43

ТОВ "НЕРУД ЦЕНТР"

868.00 ГРН

10.10.2019 15:01:14

ТОВ "КСК-ТРЕЙД"

868.00 ГРН

10.10.2019 15:04:14

ТОВ "НЕРУД ЦЕНТР"

868.00 ГРН

10.10.2019 15:10:14

ТОВ "КСК-ТРЕЙД"

876.68 ГРН

10.10.2019 15:13:14

ТОВ "НЕРУД ЦЕНТР"

868.00 ГРН

10.10.2019 15:19:14

ТОВ "КСК-ТРЕЙД"

876.68 ГРН

10.10.2019 15:22:14

Цінові пропозиції учасників:
Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВ "КСК-ТРЕЙД"
Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту ЕТС ___________________

(найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника
податків, у разі відсутності - серія і номер паспорта - для фізичних осіб*)

Реквізити організатора для сплати коштів/орендної плати за активи (майно)/право:

Плата оператору за участь кожним учасником в електронних торгах (аукціоні): 17 грн. з ПДВ
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову
пропозицію (подано заяву від одного учасника):

39.45 (тридцять дев’ять гривень 45 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через
електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію:

0.0 (нуль гривень 00 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву
(у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати щомісячно (у випадку оренди):

876.68 (вiсiмсот сiмдесят шiсть гривень 68 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Протокол електронного аукціону сформовано: 10.10.2019 15:22:14

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:
- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону протягом (6) шести робочих днів з
дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону в ЕТС та направити його на підписання
оператору, через який таким переможцем електронного аукціону (учасником) подано найвищу цінову пропозицію.
- провести повний розрахунок та підписати договір протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем
формування протоколу електронного аукціону.

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву):

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову
пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць):

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Найменування організатора: Філія "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця"

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

