
 
 
 

 
Державна установа "Управління збірних команд та забезпечення спортивних 

заходів “Укрспортзабезпечення ” 
 

ПРОТОКОЛ №1429-001614-b від 24.06.2019 р. 
уповноваженої особи Комаха С.І. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Розгляд тендерних пропозицій на відповідність усім критеріям та умовам, визначеним у тендерній 
документації щодо закупівлі Код ДК 021:2015: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому 
повітрі (Ковзани та одяг для хокею з шайбою). 

По питанню  
1. Найменування замовника: Державна установа "Управління збірних команд та забезпечення 

спортивних заходів “Укрспортзабезпечення” 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 03767831 
3. Місцезнаходження замовника: вул. Еспланадна, буд. 30-Б, м. Київ, 01001 
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
Ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2019-05-17-001614-b 
5. Перелік тендерних пропозицій: 
5.1. Учасник 1 – ФОП "ВАВІЛІН ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ" (остаточна пропозиція 84 900,00 

грн). 
5.2. Учасник 2 – ФОП ВЕРНІКОВ СТАНІСЛАВ РОМАНОВИЧ (остаточна пропозиція 85 000,00 

грн). 
6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) 

учасника. ФОП ВЕРНІКОВ СТАНІСЛАВ РОМАНОВИЧ. 
7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції / допущення до 

аукціону).  
Відповідно до абзацу 2 частини четвертої статті 28 Закону у разі відхилення тендерної пропозиції, 

що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну 
тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною.  

Пропозиція учасника ФОП ВЕРНІКОВ СТАНІСЛАВ РОМАНОВИЧ (остаточна пропозиція 85 
000,00 грн.), яка за результатами оцінки визнана найбільш економічно вигідною була розглянута на її 
відповідність кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16, вимогам встановленим статтею 17 
Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та умовам тендерної документації. 

Пропозиція учасника ФОП ВЕРНІКОВ СТАНІСЛАВ РОМАНОВИЧ  відповідає кваліфікаційним 
критеріям, встановленим статтею 16 Закону, тендерна пропозиція учасника відповідає вимогам 
тендерної документації, обставини, зазначені у статті 17 Закону, щодо зазначеного учасника встановлені 
не були. 

8. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України «Про 
публічні закупівлі» - відсутні. 

Підстави для відміни торгів/визнання їх такими, що не відбулись – відсутні. 
Враховуючи викладене, вирішено визначити переможцем процедури закупівлі тендерну 

пропозицію ФОП ВЕРНІКОВ СТАНІСЛАВ РОМАНОВИЧ та прийняти рішення про намір укласти 
договір. 

ВИРІШИЛА/ВИРІШИВ  
1. Визначити переможцем процедури закупівлі тендерну пропозицію ФОП ВЕРНІКОВ 

СТАНІСЛАВ РОМАНОВИЧ та прийняти рішення про намір укласти договір про закупівлю Код ДК 
021:2015: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі. 

2. Забезпечити оприлюднення повідомлення про намір укласти договір на веб-порталі 
Уповноваженого органу. 

 
Уповноважена особа 
з проведення відкритих торгів                                                                                   Комаха С.І. 







 
 

Протокол (рішення)  
від 18.06.2019 № 1429-001614-b 

 щодо відхилення тендерної пропозиції 
 
1. Замовник: 

1.1. Найменування: Державна установа «Управління збірних команд та забезпечення 
спортивних заходів «Укрспортзабезпечення». 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03767831. 
1.3. Місцезнаходження:м. Київ, вул. Еспланадна, 30-Б, 01001. 

 
2. Інформація про предмет закупівлі:  

2.1. Найменування предмету закупівлі: класифікатор ДК 021:2015 (CPV) 37410000-5 
Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі(Ковзани та одяг для хокею з 
шайбою. 1429. ІІ). 
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 71 одиниця. 
2.3. Місце постачання: м. Київ, вул. Еспланадна, 30-Б, 01001. 
2.4. Строк виконання робіт: по 01.07.2019 року. 

 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення закупівлі: від 08.05.2019, 
№ UA-2019-05-17-001614-b 
 
4. Інформація про переможця:ФОП "ВАВІЛІН ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ"код за 
ЄДРПОУ: 3015605896 
 
5. Дата прийняття рішення про відхилення переможця:18.06.2019 року. 
 
6. Обґрунтування відхилення переможця: Замовник відхиляє тендерну пропозицію 
переможця ФОП "ВАВІЛІН ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ" у зв’язку з відмовою переможця від 
підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або 
укладення договору про закупівлю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уповноважена особа                                                                                              С.І. Комаха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




