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ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ КІНЦЕВА 

 

     Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Компані «Плазма», надаємо свою тендерну 

пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю   «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (у розрізі їх видів.  Комплект (Система) для заливання та 

прибирання льоду) 37481000-3 Машини для шліфування льоду на ковзанках (Льодова 

Арена, м. Київ))» «Purchase of equipment and items of long-term use (in the context of their 

species. Ice pouring and cleaning set (system) 37481000-3 Ice maintenance machines  (Ice Arena, 

Kyiv))» згідно з технічними та іншими вимогами Замовника. 

Вивчивши тендерну документацію та інформацію про необхідні технічні, якісні та 

кількісні характеристики, на виконання зазначеного вище маємо можливість та погоджуємося 

виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на загальну вартість тендерної пропозиції 

з ПДВ: 

 
Найменування  Одиниці 

виміру 

Кіль-

кість 

Ціна за 

одиницю 

грн. без ПДВ 

Ціна за 

одиницю грн. 

з ПДВ 

Загальна 

вартість грн. 

без ПДВ 

Загальна 

вартість грн. з 

ПДВ 

1. Машина 

«n-ICE» 

модель 

1200 

electric для 

прибиранн

я і заливки 

льоду  

2. Бортопідрі

зчик «n-

ICE» Edger 

M 1800 

 

 

комплект 

 

 

1 

 

 

3 851 250,00 

 

 

4 621 500,00 

 

 

3 851 250,00 

 

 

4 621 500,00 

 

Вартість пропозиції   

4 621 500 грн. 00 коп. (чотири мільйона шістсот двадцять одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок) 

 

цифрами - 4 621 500 грн 00 коп., у тому числі ПДВ 

словами - чотири мільйона шістсот двадцять одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ. 

 

 

1. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує за Договором з урахуванням ПДВ.  

2. Ціни вказуються  з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. 

3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника та реального 

фінансування видатків. 

4. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про 

закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором. 

5. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня 

визначення переможця тендерних пропозицій.  

http://www.plasma.com.ua/
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6. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно 

з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої 

пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

7. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності 

обставин для цього згідно із Законом.  

8. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із 

замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про 

закупівлю та не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 

органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  

9. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма 

умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.  

 

 

 

 

 

Уповноважена особа 

Генеральний директор 

    

 

 

 

Воробйов А.Ю. 

              (Посада) (підпис, М.П.)   (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 



 

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 
 

вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,  

тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; http://www.amc.gov.ua, код ЄДРПОУ 00032767 

Ім'я (найменування) суб'єкта 

оскарження: 

товариство з обмеженою відповідальністю   

"КОМПАНІ "ПЛАЗМА" (надалі – Скаржник,  

ТОВ    "КОМПАНІ "ПЛАЗМА") 
  

Місце проживання (місцезнаходження) 

суб'єкта оскарження: 
пр-т. Курчатова , буд.12/132,  м. Харків, 61108 

  

Номер скарги, присвоєний в 

електронній системі закупівель  

під час її подання: 

UA-2019-04-24-003362-b.b2 

  

Дата та час подання скарги  

суб'єктом оскарження в  

електронній системі закупівель: 

01.07.2019; 16:53 

  

Найменування замовника: 

комунальне підприємство виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) "СПОРТИВНИЙ 

КОМПЛЕКС" ( надалі –Замовник) 
  

Номер оголошення про проведення 

процедури закупівлі, що оприлюднене 

на веб-порталі Уповноваженого 

органу та назва предмету закупівлі: 

UA-2019-04-24-003362-b 

"ДК 021:2015: 37481000-3 — Машини для 

шліфування льоду на ковзанках" (надалі – 

Процедура закупівлі) 
  

 

РІШЕННЯ 
 

№ 9780-р/пк-пз від 19.07.2019 

 

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з 

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель  

(надалі – Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю  

"КОМПАНІ "ПЛАЗМА"  від 01.07.2019 № UA-2019-04-24-003362-b.b2 (надалі – Скарга) 

щодо порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі, 

 

ВСТАНОВИЛА: 

Надалі за текстом вказаного рішення терміни та визначення: 

- Закон України "Про публічні закупівлі" – Закон; 

- тендерна документація – Документація; 

- тендерна пропозиція – Пропозиція. 

 

Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури 

закупівлі та просить, зокрема, зобов'язати Замовника скасувати рішення про відхилення 

його Пропозиції та всі наступні, у тому числі рішення про визначення переможця 

Процедури закупівлі. 

 

http://www.amc.gov.ua/
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Рішенням Колегії від 03.07.2019 № 8803-р/пк-пз Скарга була прийнята до розгляду. 

На веб-порталі Уповноваженого органу (https://prozorro.gov.ua) листом 

від 03.07.2019 №20-29/07-5018-пз Колегією було запропоновано Замовнику надати 

пояснення по суті Скарги. 

 

Замовник не надав пояснень по суті Скарги. 

 

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, 

очікувана вартість закупівлі становить 4 700 000,00 грн, що перевищує 133 тис. євро 

(згідно з частиною четвертою статті 10 Закону). 

 

Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель, свої Пропозиції для участі в Процедурі закупівлі подали наступні учасники: 

1) Скаржник 

2) товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" (надалі –  

ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД") 

3) товариство з обмеженою відповідальністю "НОВА ІМПЕКС" (надалі –  

ТОВ "НОВА ІМПЕКС") 

 

Згідно з інформацією, оприлюдненою на веб-порталі Уповноваженого органу, 

Пропозиції Скаржника та  ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД"  були допущені до аукціону; 

Пропозиція ТОВ "НОВА ІМПЕКС"  була відхилена Замовником (згідно з протоколами 

розгляду тендерних пропозицій від 03.06.2019 №03062019-58). 

 

Згідно з інформацією, оприлюдненою на веб-порталі Уповноваженого органу, 

розкриття Пропозицій відбулось 10.06.2019.  

Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій від 19.06.2019 б/н Пропозиція 

Скаржника була відхилена Замовником.  

Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій від 25.06.2019 №25/06/19-1                         

ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД"   було визначено переможцем Процедури закупівлі. 

 

Повідомлення про намір з ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" було оприлюднене не веб 

порталі Уповноваженого органу 26.06.2019. 

 

Скаржник не погоджується з рішенням Замовника щодо відхилення його 

Пропозиції,  у зв'язку з чим було розглянуто підстави відхилення Пропозиції Скаржника 

та встановлено наступне. 

 

Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій від 19.06.2019 б/н Пропозиція 

Скаржника була відхилена Замовником з наступним формулюванням:  

 

"Згідно п.3.2, таблиці 2, додатку № 1 Учасник не надав копію паспорту наявного 

сертифікованого працівника, відповідної кваліфікації, вказаного в довідці про наявність 

працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід № КП19-К-

00.1." 

Скаржник зазначає, що відхилення Пропозиції ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" 

відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 19 червня 2019 року є 

незаконним. 

Скаржник повідомляє, що Законом, а саме статтею 28 Закону стосовно процедури 

закупівлі: відкриті торги з публікацією англійською мовою не передбачено розгляд 

тендерних пропозицій учасників після розкриття тендерних пропозицій, починаючи з 
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тендерної пропозиції учасника яка за результатами аукціону визначена найбільш 

економічно вигідною. 

Скаржник зауважив, що  Замовник визнав Пропозицію ТОВ "КОМПАНІ 

"ПЛАЗМА" такою, що відповідає вимогам Документації (умовам закупівлі), допустивши 

до аукціону. 

Скаржник повідомляє, що Замовник встановив, що Пропозиція ТОВ "КОМПАНІ 

"ПЛАЗМА" відповідає, у тому числі, і кваліфікаційним критеріям встановленим 

Замовником у Документації, що підтверджується протоколом засідання тендерного 

комітету від 03 червня 2019 року № 03062019-58 відповідно до якого ТОВ "КОМПАНІ 

"ПЛАЗМА" було допущено до аукціону. 

 

 

У ході розгляду зазначеного питання Колегією встановлено наступне. 

 

Відповідно до частини першої статті 30 Закону замовник відхиляє тендерну 

пропозицію в разі якщо: 

1) учасник: 

не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим 

статтею 16 цього Закону; 

не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося 

замовником; 

2) переможець: 

відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної 

документації або укладення договору про закупівлю; 

не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 

17 цього Закону; 

3) наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 цього Закону; 

4) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. 

 

 

Слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 27 Закону у разі, якщо 

оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до 

положень частини четвертої статті 10 цього Закону у день і час закінчення строку подання 

тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі, 

електронною системою закупівель автоматично розкривається частина тендерної 

пропозиції з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника 

кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис 

предмета закупівлі. 

Відповідно до абзацу частини першої статті 28 Закону у разі якщо оголошення про 

проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини четвертої 

статті 10 цього Закону, проводиться оцінка лише тих тендерних пропозицій, що не були 

відхилені з цим Законом. 

Відповідно до частини п`ятої статті 28 Закону у разі, якщо оголошення про 

проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини четвертої 

статті 10 цього Закону, замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність 

технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначає відповідність 

учасників кваліфікаційним критеріям до проведення автоматичної оцінки тендерних 

пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів. 

За результатами розгляду складається протокол розгляду тендерних пропозицій за 

формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднюється замовником на веб-

порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. Після 

оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерних пропозицій електронною 
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системою закупівель автоматично розсилаються повідомлення всім учасникам тендеру та 

оприлюднюється перелік учасників, тендерні пропозиції яких не відхилені згідно з цим 

Законом. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною 

системою автоматично, але не раніше ніж через п’ять днів після оприлюднення протоколу 

розгляду тендерних пропозицій. 

 

Таким чином, Законом не передбачене відхилення Замовником після проведення 

аукціону тендерної пропозиції учасника Процедури закупівлі, зокрема, у разі, якщо 

оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм 

частини четвертої статті 10 Закону, з підстав, визначених у протоколі розгляду тендерних 

пропозицій від 19.06.2019 б/н. 

 

Крім того, відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 03.06.2019 

№03062019-58 Замовником було встановлено, зокрема, наступне: "Тендерну пропозицію 

учасника ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" відповідає умовам закупівлі і відповідно учасника 

ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" допустити до аукціону". 

 

Враховуючи наведене, Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена 

Замовником з підстав, наведених у протоколі розгляду тендерних пропозицій                         

від 19.06.2019 б/н. 

 

 

Неправомірно відхиливши Пропозицію Скаржника з підстав, наведених у 

протоколі розгляду тендерних пропозицій від 19.06.2019 б/н, Замовник порушив вимоги 

статті 30 Закону, та, як наслідок, неправомірно визнавши ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" 

переможцем Процедури закупівлі, Замовник порушив принципи здійснення закупівель, 

які визначені у статті 3 Закону, зокрема, недискримінація учасників.   

 

 

Відповідно до частини дев'ятої статті 18 Закону за результатами розгляду скарги 

орган оскарження має право прийняти рішення про встановлення або відсутність 

порушень процедури закупівлі (у тому числі, порушення порядку оприлюднення або 

неоприлюднення інформації про закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що 

повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повністю або частково 

скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз'яснення, усунути будь-які 

дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є 

складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у 

відповідність із вимогами законодавства, або за неможливості виправити допущені 

порушення відмінити процедуру закупівлі. 

 

 

Враховуючи викладене, права та законні інтереси Скаржника можуть бути 

захищені шляхом зобов’язання Замовника скасувати рішення про відхилення Пропозиції 

Скаржника та рішення про визначення переможця Процедури закупівлі. 

 

 

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах 

одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі 

закупівель, виходячи з положень частини десятої статті 18 Закону. 
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Наведені вище обставини свідчать про наявність підстав для задоволення Скарги 

частково. 

 

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18 Закону 

України "Про публічні закупівлі", Постійно діюча адміністративна колегія 

Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у 

сфері публічних закупівель 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Зобов'язати комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"  скасувати 

рішення про відхилення тендерної пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю  

"КОМПАНІ "ПЛАЗМА"  та рішення про визначення товариства з обмеженою 

відповідальністю "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" переможцем процедури закупівлі – "ДК 

021:2015: 37481000-3 — Машини для шліфування льоду на ковзанках",  оголошення про 

проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2019-04-

24-003362-b. 

 

 

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк. 

 

Голова Колегії  Н. СИДОРЕНКО 

   

   

Члени Колегії  А. АРТЕМЕНКО 

   

   

  М. ПРОЦИШЕН 
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