
 

Протокол (рішення)  

про визначення Переможця 

№ 136 від 19.04.2017 

 

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 - 75240000-0 Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони 

правопорядку та громадського порядку (Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку 

та громадського порядку Для забезпечення проведення масового заходу «Хокейне містечко») 

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

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 00000, Україна, Київ, Київ, пл.Спортивна, 1, 

перед державним підприємством «спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг –  з 20-04-2017 по 28-04-2017 

 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення закупівлі – UA-2017-04-13-000247-c 

 

4. Дата та час початку Аукціону – 19-04-2017, 11:09 

 

5. Дата та час закінчення Аукціону – 19-го квітня 2017 о 11:48 

 

6. Кандидат-переможець. 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові – ТОВ Холдинг Група компаній Атлант 

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 36567179 

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

6.4. Ціна пропозиції – 45360,00 грн 

6.5. Ціна пропозиції за результатами Аукціону (у разі проведення) – 43848,00 грн 

  

7. Дата прийняття рішення про визначення переможця за результатами оцінки пропозиції – 19.04.2017 

 

8. Інша інформація: 

Учасник аукціону, що відбувся – 19-го квітня 2017 о 11:48, ТОВ "ЦЕЗОДД"Орлан", якого «Система електронних 

закупівель» визначила переможцем за найнижчою ціною по вищезазначеній пропозиції, але учасник прикріпив у 

систему повідомлення від 19.04.2017 №19 про відмову, у зв’язку з чим прийнято рішення про його відхилення. 

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

наступного учасника аукціону ТОВ "МЕТРО ПЛЮС", який не має видів діяльності та відповідних ліцензій на 

надання охоронних послуг,  у зв’язку з чим прийнято рішення про його відхилення. «Система електронних 

закупівель» визначила переможцем за найнижчою ціною по вищезазначеній пропозиції наступного учасника 

аукціону ПП Консалт СВ, але учасник  надіслав  на електронну пошту скан копію листа  від 19.04.2017 №290-К про 

відмову, у зв’язку з чим прийнято рішення про його відхилення. . «Система електронних закупівель» визначила 

переможцем за найнижчою ціною по вищезазначеній пропозиції наступного учасника аукціону . «Система 

електронних закупівель» визначила переможцем за найнижчою ціною по вищезазначеній пропозиції наступного 

учасника аукціону ТОВ Холдинг Група компаній Атлант. 

Виконавець: Давіденко Т.П. 

Відповідальна: Проніна Н.В. 
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TonapucrBo 3 o6nrexeuorc BiAnonila.nrHicrro
(dIeHTp eKoHoMirrHoro 3aderrreqeHun ra oxopoHHo-AeTemTr,rBHoi Aisfirgocri

(OPJIAH)

tA
Buxid tun /! eiit .(9 Oq4k
Hat

Iopuduvua adpeca; 04073, n. Kuie,
Ilpocn. CtnenaHa Eaudepu,2 I , o$. 205

Adpeca dm nuunyaauun: 03087, Ifui:B-87, a/c 167
xod €IPITOV: 35735789
nrct.: (073)414-78-41

IIoniaoMreHHs

ToB (UE3oAA <opla'> noaiAoMJlte, uqo y 3n'x3Ky 3 HeMoxrunicto HaAaTLr nocJryfn 3
oxopoHr4 K75240000-0 llocnyru is sa6esneqeHH, rpoMaAcbKoi 6esnera, oxopoHr,r npaBonoprAKy ra
rpoMarcbKoro nopflAxy (lloc"rryrlt is sa6esner{eHHfl rpoMaAcbKoi 6esneKn, oxopoHa npaBonopr.qKy
Ta rpoMaAcbKofo nopsAlry [nr sa6esneqeHHt npoBeAeHHr MacoBoro 3axoAy <Xoxefine naicre.rrco>)>
s sr€3aHr4ff 3aNaosHnrcorra reprrain, y pa3i Bu3HarreHHr yqacH'Ka nepeMo)rueM npouerypn saxyninni -ni4uouaertcx nig niAnucauur AoroBopy.

Ienepa.nrnlrfi gupe OHoruenno I.B.w



TOB (XOrrqHHf (fpynA KOMnAHIfi (AT.flAHT)
VxpaiHa, 03087, vr. Knia, ayn. lcxpiecuxa 6. 3, o6.77

ren.: +38 (044) 331-61-41, +38 1044) 222-77-Ss
e-mail : info@atlant-hol ding.com. ua

www.atlant-holding.com. ua' KoAeAPnOy 36s67I79

Llixoaa nponoshuin

BhaqHauJil Texniiqxe 3aBrqaHHR: 75240A0A-0 flocnyna iie ea6esneqeFtFtR rponna4cuxoi'
oe3neKh, oxopoHh npaBonopnAKy ra rpoMaAcbKoro nopffAKy (l-locnyrr,r is aa6esne,{eHHs rpoMa4cuxoi'
6esnexn, oxopoHh npaBonopFAKy ra rpoMaAcbKoro nopflAKy .{nn ra6esneqeHHr npoBeAeHHF
MacoBoro 3axoAy <Xoxeilxe nnicrevxo>), MV Toaapncreo s o6n exeHorc ei

v 'e^vF{v \\/\vnsvrnE ,vrrLreYKu)),f , Ntn IOBapnCTBO 3 ObMeXeHOrc ei4nOai4anUXiCf19(Xo/lArHr (rPynA KoMnAHlfi (AT.flAHTD, nprilnnaeMo ra noro4x(y€Mocb 3 ycinna yMoBaMhycinna yMoBaMh

]_"]*lt*oro 
3aBAaHHR, Ta noroAx(y€Mocn BhKoHarx Bt4Mon4 3aMoBHrKa ra .o,oroaopy Ha yMoBax,

3a3HaL{eHHx r7 r1iil nponorrqii aa HacrynHoto qinon: 45 360,00_rpn. (copoK n,flrb r4cffLr rpr4cra
urcrAecnr rpnBeHb 00 xonifiox) e nAB.

fexepanun uh gnpex
C. B. 6on4ap


