ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ
№UA-PS-2020-07-31-000012-2
Найменування оператора електронного майданчика, через який було заведено інформацію про
лот: ТБ «ПОЛОНЕКС»
Найменування оператора електронного майданчика, через якого переможцем електронного
аукціону подано цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку: ТОВ
«Смарттендер»
Найменування оператора електронного майданчика, через якого надано наступну по величині
закриту цінову пропозицію (зроблено ставку) після цінової пропозиції (закритої цінової
пропозиції) переможця електронного аукціону: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕТендер»
Організатор аукціону: Філія "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця"
Статус електронного аукціону: аукціон відбувся
Дата та час початку електронного аукціону: 05.08.2020 09:54:12
Дата та час завершення електронного аукціону: 05.08.2020 16:55:23
Найменування активів (майна)/права лоту (склад лоту): Голландський аукціон. Продаж послуг з
використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" (1 вагон на 1 добу) (групова відправка) /// Кількість
вагонів - 5, Рухомий склад - напіввагони - 60, Полігон навантаження - УЗ, Дата подачі вагону початкова
- 2020-08-19 00:00, Дата подачі вагону кінцева - 2020-08-19 23:55
Продаж послуг з використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" Навантаження та оформлення
документів на перевезення вантажу 19.08.2020 (враховуючи термін дії електронної заявки на
відповідний рухомий склад)
Проставлення в АС "Месплан" електронної заявки на подачу вагонів 07.08.2020 - 11.08.2020 до 20:00
останнього дня планування. Щодо планувань перевезень в АС "Месплан" звертатись за телефонами:
063-460-09-61, 063-460-08-81.
Полігон навантаження - УЗ. Полігон вивантаження - УЗ, країни СНД, Балтії за виключенням
РФ.Перевезення у транзитному сполученні по території РФ - заборонено.
З 01.07.2020 року плата за використання власних вагонів АТ «Укрзалізниця» у вантажному та
порожньому рейсах в експортному та внутрішньому сполученнях по території України буде
розраховуватись за ставкою переможця електронних торгів, а плата за використання за межами
України - за ставками плати за використання вагонів відповідно до п. 3.3 та Додатку 1-2 Договору про
надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом.
Стартова ціна лоту: 902.00 ГРН, на остаточну ціну продажу лоту нараховується ПДВ згідно
Податкового кодексу України
Ціна продажу лоту без урахування ПДВ: 784.02 грн.коп. Сума ПДВ: __________________ грн.коп.
Ціна продажу лоту з урахуванням ПДВ:__________________грн.коп.
Розмір мінімального кроку аукціону: 1% стартової ціни лоту
Розмір гарантійного внеску: 17.00 ГРН
Учасник, що зробив ставку: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-ГРАНІТ",
41373222
Розмір ставки: 766.70 ГРН, 05.08.2020 12:17:20

Закриті цінові пропозиції учасників:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Гранбудінвест», 39910190

770.00 ГРН

05.08.2020 16:48:17

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВАЦІЙНА
ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ», 41428805

775.00 ГРН

05.08.2020 16:48:33

Цінова пропозиція учасника, що зробив ставку: 784.02 ГРН, 05.08.2020 16:50:36
Переможець електронного аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСГРАНІТ"
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*)

Плата оператору за участь кожним учасником в електронних торгах (аукціоні):
___________________грн. з ПДВ
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано подано цінову
пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку: ___________________грн. з ПДВ
Сума, що підлягає перерахуванню _________________________________________
(організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик
якого подано найвищу цінову пропозицію:

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону

Протокол про результати електронного аукціону сформовано: 05.08.2020 16:55:23

Переможець електронного аукціону зобов'язується
- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону протягом (4) чотирьох 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 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:

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Оператор електронного майданчика, через який переможцем електронного аукціону подано
цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку:

(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.

