
ПРОТОКОЛ № 84 
засідання тендерного комітету відділу освіти виконкому 

Металургійної районної у місті ради 
 

від 14.02.2019 року         м. Кривий Ріг 
 13. 40  год. 
 
ПРИСУТНІ:  

Голова  тендерного комітету: 
Дирда Т.О. - заступник начальника відділу освіти 
Заступник голови комітету:   
Ревун В.С. - спеціаліст  2-ї  категорії централізованої бухгалтерії відділу освіти; 
Секретар комітету: 
Яковлева І.В. - спеціаліст 2-ї  категорії  централізованої бухгалтерії відділу освіти; 
Члени  тендерного комітету: 
Баранюк Г. В. - спеціаліст вищої  категорії централізованої  бухгалтерії відділу освіти; 
Огороднікова Р. І. - спеціаліст І-ї категорії господарчої групи  відділу освіти.          

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розгляд тендерної пропозиції на відповідність тендерній документації. 

2. Прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі відкритих 
торгів за предметом закупівлі «Послуги з перевезення організованих груп дітей на 
спортивні змагання ДЮСШ № 1», код ДК 021:2015-60140000-1  Нерегулярні 
пасажирські перевезення протягом  лютого-травня 2019 року на очікувану вартість 
280000,00 грн.,  та рішення про намір укласти договір.  

3. Затвердження форми повідомлення про намір укласти договір.  

 
Слухали по-першому питанню порядку денного:  
 

Голову тендерного комітету Дирду Т.О., яка доповіла присутнім про те, що Відділ 
освіти виконкому Металургійної районної у місті ради, код ЄДРПОУ 02142313, 
місцезнаходження: 50006, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. 
Соборності, 20, виступає Замовником процедури закупівлі відкриті торги за предметом 
закупівлі  «Послуги з перевезення організованих груп дітей на спортивні змагання 
ДЮСШ № 1», код ДК 021:2015-60140000-1  Нерегулярні пасажирські перевезення 
протягом лютого-травня 2019 року на очікувану вартість 280000,00 грн.  

25.01.2019 року тендерним комітетом відділу освіти в електронній системі закупівель 
«ProZorro» розміщено  оголошення № UA-2019-01-25-000651-c про проведення процедури 
закупівлі відкриті торги та завантажено тендерну документацію, затверджену рішенням 
тендерного комітету № 36 від 23.01.2019 року, за предметом закупівлі «Послуги з 
перевезення організованих груп дітей на спортивні змагання ДЮСШ № 1», код ДК 
021:2015-60140000-1  Нерегулярні пасажирські перевезення протягом лютого-травня 2019 
року на очікувану вартість 280000,00 грн.   

 Системою автоматично визначено кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 
09.02.2019 р.  о 13:29, початок аукціону 11.02.2019 р. о 12:50. Відповідно до Реєстру 
отриманих пропозицій в аукціоні взяли участь 2 (два) учасники: ПП «ОДІУМ-
ПРЕСТИЖ», первинна цінова пропозиція – 280000.00 грн., остаточна цінова пропозиція – 
279735,54 грн.; ФОП «Єрмоленко Руслан Михайлович», первинна цінова пропозиція – 
280000,00 грн., остаточна цінова пропозиція – 279916,00 грн. 



За результатами оцінки електронної системи публічних закупівель «Prozorro» 
найбільш економічно вигідною було визначено тендерну пропозиція учасника ПП 
«ОДІУМ-ПРЕСТИЖ» з ціною 279735,54 грн. 

Секретар тендерного комітету Яковлева І.В. доповнила, що учасником на розгляд 
тендерного комітету у складі тендерної пропозиції через електронну систему закупівель 
«Prozorro» завантажено документи (файли). Тендерний комітет розглянувши завантажені 
документи (файли) встановив, що дана тендерна пропозиція відповідає вимогам тендерної 
документації.  

Голова тендерного комітету Дирда Т.О. запропонувала присутнім винести на 
голосування питання щодо встановлення відповідності тендерної пропозиції ПП «ОДІУМ-
ПРЕСТИЖ»  (код ЄДРПОУ 3488834, юридична адреса: вул. Світлогорська, буд. 87, місто 
Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, 50011) з ціною 279735,54 грн. вимогам 
тендерної документації.  

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету 
Посада, прізвище, ініціали Результат голосування 

(«за» чи «проти») 
Голова тендерного комітету – Дирда Т.О. «за» 
Заступник голови тендерного комітету – Ревун В.С.  «за» 
Секретар тендерного комітету – Яковлева І.В.    «за» 
Член тендерного комітету – Баранюк Г.В. «за» 
Член тендерного комітету – Огороднікова Р.І. «за» 

 
Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 

проголосували одноголосно «за».  
 
Слухали по-другому питанню порядку денного: 
 

Голову тендерного комітету Дирду Т.О., яка запропонувала визначити переможцем 
процедури закупівлі за предметом закупівлі: «Послуги з перевезення організованих груп 
дітей на спортивні змагання ДЮСШ № 1», код  ДК 021:2015-60140000-1  Нерегулярні 
пасажирські перевезення, протягом лютого-травня 2019 року ПП «ОДІУМ-ПРЕСТИЖ» з 
ціною 279735,54 грн. (код ЄДРПОУ 3488834, юридична адреса: вул. Світлогорська, буд. 
87, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, 50011)  відповідно до даного 
протоколу та прийняти рішення про намір укласти договір згідно із Законом України «Про 
публічні закупівлі».  

Секретар тендерного комітету Яковлева І.В. запропонувала винести дане питання 
на голосування. 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету 
Посада, прізвище, ініціали Результат голосування 

(«за» чи «проти») 
Голова тендерного комітету – Дирда Т.О. «за» 
Заступник голови тендерного комітету – Ревун В.С. «за» 
Секретар тендерного комітету – Яковлева І.В.    «за» 
Член тендерного комітету – Баранюк Г.В. «за» 
Член тендерного комітету – Огороднікова Р.І. «за» 

 
Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 

проголосували одноголосно «за».  
 
Слухали по-третьому питанню порядку денного:  
 
 Голову тендерного комітету Дирду Т.О., яка проінформувала присутніх про те, що 



відповідно до частини першої статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» рішення 
про намір укласти договір приймається замовником у день визначення переможця та 
протягом одного дня після прийняття такого рішення замовник оприлюднює на веб-
порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про намір укласти 
договір та надсилає його переможцю. Усім іншим учасникам електронною системою 
закупівель автоматично надсилається повідомлення із зазначенням найменування та 
місцезнаходження переможця торгів.  
 У цьому зв’язку голова тендерного комітету Дирда Т.О. запропонувала затвердити 
наступну форму повідомлення про намір укласти договір та оприлюднити його в системі 
електронних закупівель «Prozorro»: 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
від 22.03.2016 р.  № 490 

ПОВІДОМЛЕННЯ*  
про намір укласти договір  

 
1. Найменування замовника: Відділ освіти виконкому Металургійної районної у місті ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02142313 
3. Місцезнаходження замовника: 50006, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Соборності, 20 
4. Конкретна назва предмета закупівлі: «Послуги з перевезення організованих груп дітей 
на спортивні змагання ДЮСШ № 1». 
5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): ДК 021:2015-
60140000-1 (Нерегулярні пасажирські перевезення) 
6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  12173 км. 
7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: визначається замовником 
самостійно відповідно до графіку спортивних змагань вихованців відділення хокею з 
шайбою та відділення футболу КПНЗ ДЮСШ № 1 в межах території України. 
8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лютий-травень 2019 року.  
9. Найменування учасника – переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи): ПП «ОДІУМ-ПРЕСТИЖ» (код ЄДРПОУ 
3488834, юридична адреса: вул. Світлогорська, буд. 87, місто Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, Україна, 50011). 
10. Інформація про ціну пропозиції: 279735,54 грн. 
__________  
* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично. 
 

Голова тендерного комітету    Т.О.Дирда  
 
Голова тендерного комітету Дирда Т.О.  запропонувала присутнім членам комітету 

винести дане рішення на голосування.  
Результати поіменного голосування членів тендерного комітету 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування 
(«за» чи «проти») 

Голова тендерного комітету – Дирда Т.О. «за» 
Заступник голови тендерного комітету – Ревун В.С. «за» 
Секретар тендерного комітету – Яковлева І.В.    «за» 
Член тендерного комітету – Баранюк Г.В. «за» 



Член тендерного комітету – Огороднікова Р.І. «за» 
 

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 
проголосували одноголосно «за».  

 
 
ВИРІШИЛИ:  
 

1. Встановити відповідність тендерної пропозиції ПП «ОДІУМ-ПРЕСТИЖ» з ціною 
279735,54 грн. (код ЄДРПОУ 3488834, юридична адреса: вул. Світлогорська, буд. 
87, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, 50011)   тендерній 
документації Замовника. 

2. Визначити тендерну пропозицію ПП «ОДІУМ-ПРЕСТИЖ» з ціною 279735,54 грн. 
(код ЄДРПОУ 3488834, юридична адреса: вул. Світлогорська, буд. 87, місто 
Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, 50011)  переможцем процедури 
закупівлі відкриті торги та ухвалити рішення про намір укласти договір. 

3. Затвердити форму повідомлення про намір укласти договір та оприлюднити його в 
системі електронних закупівель «Prozorro». 

Голова тендерного комітету:           ________                 Дирда Т.О. 
Заступник голови тендерного комітету:           ________                 Ревун В.С.  
Секретар  тендерного комітету:                         ________       Яковлева І.В.   
Члени  тендерного комітету:             ________       Баранюк Г.В. 

                 ________         Огороднікова Р.І. 
 

 


