
  ПРОТОКОЛ  
розгляду тендерних пропозицій  

№05-02 від 30.09.2016 
 
1.Найменування замовника: департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 33457208 
3. Місцезнаходження замовника: 18000, м. Черкаси, Черкаська область, вул. Б. Вишневецького, 
буд. 36 
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2016-08-17-000133-a 
5. Перелік тендерних пропозицій:  

• ТОВ «АК АРТ-БУД» – 1 181 499,00 грн. (відхилена згідно протокольного рішення тендерного 
комітету №05-01 від 23.09.2016) 

• ТОВ «ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ» – 1 190 000,00 грн.; 
• ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 
ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ» – 1 200 000,00 
грн.; 

• ТОВ «ПБК-Агропроект» - 1 209 000,00 грн.; 
• ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг» – 1 499 999,00 грн.; 
• ТОВ «МАЙСТЕР-БУД» – 1 500 000,00 грн. 

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

• ТОВ «АК АРТ-БУД» (відхилена згідно протокольного рішення тендерного комітету №05-01 від 
23.09.2016); 

• ТОВ «ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ»; 
• ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 
ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»; 

• ТОВ «ПБК-Агропроект»; 
• ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг»; 
• ТОВ «МАЙСТЕР-БУД». 

7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції / допущення до 
аукціону):  

Барабоха О.В.: 
1. за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції ТОВ «ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ» 

по закупівлі робіт з проектування по об'єкту «Будівництво Льодового Палацу в м. Черкаси» 
пропоную визнати вказане товариство переможцем торгів та укласти відповідний договір закупівлі 
робіт. 

2. Доручити відділу розвитку конкуренції департаменту економіки та розвитку Черкаської 
міської ради (далі - Відділ) в одноденний термін, з моменту прийняття рішення про визначення 
переможця процедури закупівлі оприлюднити повідомлення про намір укласти договір про 
закупівлю з переможцем торгів. 

Прошу членів комітету проголосувати за надані пропозиції. 
Результат голосування: "за" – одноголосно. 

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

 
Члени тендерного комітету: 

1. Голова тендерного комітету – заступник  директора 
департаменту економіки та розвитку Барабоха О.В  

2. Секретар комітету - головний спеціаліст відділу розвитку 
конкуренції департаменту економіки та розвитку Степанюк Н.А.  

3. Член комітету - головний спеціаліст відділу розвитку 
конкуренції департаменту економіки та розвитку Недопас О.А.  
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Черкаська міська рада 

Департамент економіки та розвитку 
Тендерний комітет 

18000, м. Черкаси вул. Б.Вишневецького, 36, к. 214, тел./факс (0472) 360168  
e-mail: tender.ckrada@ukr.net 

 
30.09.2016  ДП «ПРОЗОРРО» 

 
 
 

Повідомлення 
про намір укласти договір 

 
1. Найменування замовника: департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 33457208 
3. Місцезнаходження замовника:  м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, буд. 36, 18000. 
4. Конкретна назва предмета закупівлі: роботи з проектування по об'єкту «Будівництво Льодового Палацу в м. 
Черкаси»  
5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 

• Код Державного класифікатора ДК 016-2010 – не визначено; 
• Код ДК 021:2015 - 71322000-1 - Послуги з інженерного проектування в галузі цивільного будівництва. 

6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:- 
7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 18000, Україна, Черкаська область, м. Черкаси 
8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.07.2017 
9. Найменування учасника - переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для 
фізичної особи): ТОВ «ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ» 
10. Інформація про ціну пропозиції: 1 190 000,00 грн. (один мільйон сто дев’яносто тисяч гривень 00 коп.). 
  
 
Заступник директора департаменту –  
начальник відділу розвитку конкуренції  
департаменту економіки та розвитку,                                                           
голова тендерного комітету                                                                  О.В. Барабоха 
 
 


