
 

Протокол (рішення)  

про визначення Переможця 

№ 46 від 04.05.2018 
 

1. Замовник  

1.1.  Найменування – Управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 

1.2.  Код за ЄДРПОУ – 02147629; 

1.3.  Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12; 

 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі - Містобудівний розрахунок та предпроектні роботи по об’єкту 

«Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу з льодовою ареною та басейном на вул. 

Тростянецькій, 60»  (Код ДК 021-2015 (CPV): 71400000-2 - Послуги у сфері містобудування та ландшафтної 

архітектури); 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг –  1 роботи; 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 00000, м. Київ вул. Тростянецька, 60; 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 60 робочих днів від дати підписання договору; 

 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення закупівлі – UA-2018-04-13-002275-a 

 

4. Дата та час початку Аукціону (у разі проведення) - з 24-04-2018, 12:04 

 

5. Дата та час завершення Аукціону (у разі проведення)  - 24-го квітня 2018 о 12:25 

 

6. Кандидат-переможець. 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові – ТОВ «А2 ПРОЕКТ» 

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 40254186 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс –  

Юр. Адреса: 02140, м. Київ, вул.  Л. Руденко, 6А, офіс 528; факт. адреса: 01030, м. Київ, вул. Л. 

Коцюбинського, 1, офіс 201, тел. 0634177762 

6.4. Ціна пропозиції –      799809,49  грн 

6.5. Ціна пропозиції за результатами Аукціону (у разі проведення)  -     756000,00 грн 

  

7. Дата прийняття рішення про визначення переможця за результатами оцінки пропозиції – 04.05.2018 

 

8. Інша інформація: 

 Учасник аукціону, що відбувся – 24-го квітня 2018 о 12:25, ТОВ «Архітектурне бюро Проценко», якого «Система 

електронних закупівель» визначила переможцем за найнижчою ціною по вищезазначеній пропозиції. За результатами 

розгляду встановлено, що пропозиція учасника  ТОВ «Архітектурне бюро Проценко»  не відповідає визначеним умовам 

та документації закупівлі. Відповідно до п. 3.1 Таблиці 1 Додатку 1 документації щодо умов закупівлі Учасник повинен 

надати довідку  у довільній формі скріплену підписом Уповноваженої посадової особи з зазначенням дати та завірену 

печаткою учасника про наявність досвіду виконання учасником розроблення містобудівної документації та надати скан-

копію затверджену уповноваженим державним органом. Натомість вказаним учасником не надано у складі тендерної 

пропозиції скан-копію затверджену уповноваженим державним органом. Відповідно до п. 2.1 Таблиці 1 Додатку 1 

Учасник повинен надати довідку  у довільній формі скріплену підписом Уповноваженої посадової особи з зазначенням 

дати та завірену печаткою учасника про наявність працівників, які будуть залучені до виконання робіт (вказати ПІБ, 

посада, загальний трудовий стаж) відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Натомість вказаним 

учасником надано довідку без зазначення вихідної дати та яка не містить інформацію про загальний трудовий стаж 

працівників. Враховуючи зазначене, прийнято рішення про його відхилення.  

«Система електронних закупівель» визначила переможцем за найнижчою ціною по вищезазначеній пропозиції 

наступного учасника аукціону - ТОВ «А2 ПРОЕКТ». За результатами розгляду встановлено, що пропозиція учасника  

ТОВ «А2 ПРОЕКТ» відповідає визначеним умовам та документації закупівлі.  

 

Виконавець: Давіденко Т.П. 

Відповідальна: Груз Г.М. 

 

 

 

 



 

Протокол (рішення) 

про відхилення Переможця 

№ 45 від 03.05.2018 

 

1. Замовник  

1.1.  Найменування – Управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 

1.2.  Код за ЄДРПОУ – 02147629; 

1.3.  Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12; 

 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі - Містобудівний розрахунок та предпроектні роботи по об’єкту 

«Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу з льодовою ареною та басейном на вул. 

Тростянецькій, 60»  (Код ДК 021-2015 (CPV): 71400000-2 - Послуги у сфері містобудування та ландшафтної 

архітектури); 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг –  1 роботи; 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 00000, м. Київ вул. Тростянецька, 60; 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 60 робочих днів від дати підписання договору; 

 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення закупівлі – UA-2018-04-13-002275-a 

 

4. Дата та час початку Аукціону (у разі проведення) - з 24-04-2018, 12:04 

 

5. Дата та час завершення Аукціону (у разі проведення)  - 24-го квітня 2018 о 12:25 

 

6. Кандидат-переможець. 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові – ТОВ «Архітектурне бюро Проценко» 

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 34294315 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс –   

07433, Київська обл., Броварський р-н, с. Богданівка, вул. Літня, 6; 04071, м. Київ. вул.  Хорива, 47Г, тел. 

0973441441 

6.4. Ціна пропозиції – 761517.85 грн 

6.5. Ціна пропозиції за результатами Аукціону (у разі проведення)  - 749500.00 грн 

  

7. Дата прийняття рішення про дискваліфікацію учасника – 03.05.2018 

 

8. Причини  дискваліфікації/Інша інформація: 

        Учасник аукціону, що відбувся – 24-го квітня 2018 о 12:25, ТОВ «Архітектурне бюро Проценко», якого «Система 

електронних закупівель» визначила переможцем за найнижчою ціною по вищезазначеній пропозиції. За результатами 

розгляду встановлено, що пропозиція учасника  ТОВ «Архітектурне бюро Проценко»  не відповідає визначеним умовам 

та документації закупівлі. Відповідно до п. 3.1 Таблиці 1 Додатку 1 документації щодо умов закупівлі Учасник повинен 

надати довідку  у довільній формі скріплену підписом Уповноваженої посадової особи з зазначенням дати та завірену 

печаткою учасника про наявність досвіду виконання учасником розроблення містобудівної документації та надати скан-

копію затверджену уповноваженим державним органом. Натомість вказаним учасником не надано у складі тендерної 

пропозиції скан-копію затверджену уповноваженим державним органом. Відповідно до п. 2.1 Таблиці 1 Додатку 1 

Учасник повинен надати довідку  у довільній формі скріплену підписом Уповноваженої посадової особи з зазначенням 

дати та завірену печаткою учасника про наявність працівників, які будуть залучені до виконання робіт (вказати ПІБ, 

посада, загальний трудовий стаж) відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Натомість вказаним 

учасником надано довідку без зазначення вихідної дати та яка не містить інформацію про загальний трудовий стаж 

працівників. Враховуючи зазначене, прийнято рішення про його відхилення. 

 

Виконавець: Давіденко Т.П. 

Відповідальна: Груз Г.М. 

 

 

 










