
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2020-06-22-008353-c 
Дата формування звіту: 09 серпня 2020 

 

1. Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ" 

11. Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох 
окремих сферах господарювання 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 35549138 

21. Вид предмета закупівлі: Товари 
 
3. Конкретна назва 
предмета закупівлі 

4. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (за 
наявності) 

5. Кількість 
товарів або обсяг 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

6. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

7. Строк 
поставки товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Відкритий льодовий 
каток зі штучним 
льодом сезонної 
експлуатації для 
масового катання і 
тренувань  

ДК 021:2015: 
44210000-5 — 
Конструкції та їх 
частини  

1 штуки  93400, Україна, 
Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, вул. 
Маяковського, буд. 28  

до 30 вересня 
2020  

 
71. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Дата виставлення рахунку   Аванс  15  Календарні  30  

Дата виставлення рахунку   Аванс  15  Календарні  30  

Дата виставлення рахунку   Аванс  10  Календарні  30  

Поставка товару   Пiсляоплата  15  Календарні  10  

 
8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 22 червня 2020 18:06 

9. Кількість учасників процедури закупівлі: 2  
 
10. Найменування 
учасників процедури 
закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної 
особи) 

11. Ціна пропозицій 
учасника до початку 
аукціону (ціна 
пропозиції на 
переговорах у разі 
застосування 
переговорної 
процедури закупівлі) 

12. Ціна 
пропозицій 
учасника 
після 
закінчення 
аукціону 

13. Інформація про наявність і відповідність 
установленим законодавством вимогам 
документів, що підтверджують відповідність 
учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі 
статтею 16 Закону України “Про публічні 
закупівлі”, та наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 цього Закону 

ТОВ АКІН-М —   Учасник процедури закупівлі не відповідає 
кваліфікаційним критеріям, зазначеним у 
Законі та/або наявні підстави для відмови в 
участі у процедурі закупівлі; Учасник 
процедури закупівлі не відповідає вимогам 
тендерної документації; Учасник процедури 
закупівлі зазначив у тендерній пропозиції 
недостовірну інформацію 
в складі пропозиції надані лише довідки про 



наявність працівників та наявність 
матеріально технічної бази, але не 
підтверджено належним чином наявність 
МТБ (не  надані копії технічних паспортів 
або інших документів що підтверджує 
наявність у учасника інструментів, 
обладнання та матеріально-технічної бази) 
та наявність працівників (не надано копії 
наказів або інші документи що 
підтверджують працевлаштування згідно 
законодавства України). Досвід виконання 
аналогічних договорів не підтверджено 
взагалі ні, яким чином, отже, учасник 
процедури закупівлі не відповідає 
кваліфікаційним (кваліфікаційному) 
критеріям, установленим статтею 16 Закону. 
Не підтверджена належним чином 
інформація про необхідні технічні, якісні та 
кількісні характеристики предмета 
закупівлі. Згідно умов тендерної 
документації вимагалося надання 
заповненого учасником додатку 3.  Додаток 3 
завізований учасником у складі тендерної 
пропозиції відсутній. Згідно наявної 
документації параметри запропонованого 
катка не відповідають вимогам тендерній 
документації.  Розміри арени зазначено 56*28 
м. висота борту 1,1 м. замість 30*60м та 1222 
мм відповідно, та інше.  Слід зазначити, що 
тендерна пропозиція учасника не відповідає 
умовам технічної специфікації та учасником 
не надано завізований проект договору згідно 
додатку 6. Також учасником на стадії 
прекваліфікації розкрито ціну пропозиції. 
Згідно вимогам тендерної документації та 
Закону на стадії прекваліфікації і допуску до 
аукціону учасник не розкриває та не подає 
інформацію  щодо цінової пропозиції. У разі 
розкриття даної інформації учасником на 
стадії прекваліфікації і допуску до аукціону 
Замовник відхиляє пропозицію даного 
Учасника, як таку, що не відповідає 
встановленим абзацом першим частини 
третьої статті 22 Закону вимогам до 
учасника відповідно до законодавства. В ході 
перевірки по відкритих реєстрах, а саме 
http://sfs.gov.ua встановлено, що ТОВ АКІН-
М, який є платником податків станом на 
21.07.2020 має податковий борг та відповідно 
до пункту 88.2 статті 88 Податкового кодексу 
України у органів державної податкової 
служби виникло право податкової застави на 
майно такого платника.Отже, згідно ч1. п.13 
ст.17 замовник приймає рішення про відмову 
учаснику в участі у процедурі закупівлі та 
зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію 
учасника в разі якщо, учасник процедури 
закупівлі має заборгованість із сплати 
податків і зборів (обов'язкових платежів), 
крім випадку, якщо такий учасник здійснив 
заходи щодо розстрочення і відстрочення 
такої заборгованості у порядку та на умовах, 
визначених законодавством країни 
реєстрації такого учасника. Також, слід 



зазначити, що у тендерній пропозиції 
учасник не надав документи, що 
підтверджують вжиті заходи щодо 
розстрочення і відстрочення такої 
заборгованості.  

ТОВ "ЛДМ ПРОФІ" —   Учасник процедури закупівлі не відповідає 
кваліфікаційним критеріям, зазначеним у 
Законі та/або наявні підстави для відмови в 
участі у процедурі закупівлі; Учасник 
процедури закупівлі не відповідає вимогам 
тендерної документації; Тендерна пропозиція 
учасника не відповідає умовам технічної 
специфікації та іншим вимогам щодо 
предмета закупівлі тендерної документації 
1.Учасником не підтверджено належним 
чином наявність досвіду виконання 
аналогічних договорів, а саме в складі 
пропозиції надано довідку про наявність 
досвіду виконання аналогічних за предметом 
закупівлі договорів (не менше 2-х) в якій не 
зазначено предмет договору, контактних осіб 
замовників (прізвище та контактний 
телефон). Також не надано позитивні листи-
відгуки від контрагентів, зазначених у 
довідці, у довільній формі, зміст яких 
підтверджує якісне виконання договору, 
зазначеного у довідці. 2. Учасником не 
підтверджено належним чином наявність 
матеріально-технічної бази, а саме в 
підтвердження  наявності працевлаштованих 
працівників учасником не надано копії 
наказів або інші документи що 
підтверджують працевлаштування згідно 
законодавства України. Довідка про 
наявність працівників складена учасником 
не підтверджує факту наявності працівників, 
згідно вимог тендерної документації. 3. 
Тендерна пропозиція учасника не відповідає 
умовам технічної специфікації, а саме не 
підтверджена належним чином інформація 
про необхідні технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета закупівлі. Згідно 
умов тендерної документації вимагалося 
надання заповненого учасником додатку 3.  
Додаток 3 завізований учасником у складі 
тендерної пропозиції відсутній. 4. Учасником 
не надано Лист-згода з умовами проекту 
договору та завізований учасником проект 
договору згідно додатку 6. 5. Учасником на 
стадії прекваліфікації розкрито ціну 
холодильного обладнання. Згідно вимогам 
ТД та Закону на стадії прекваліфікації і 
допуску до аукціону учасник не розкриває та 
не подає інформацію  щодо цінової 
пропозиції. У разі розкриття даної інформації 
учасником на стадії прекваліфікації і 
допуску до аукціону Замовник відхиляє 
пропозицію даного Учасника, як таку, що не 
відповідає встановленим абзацом 
першим частини третьої статті 22 Закону 
вимогам до учасника відповідно до 
законодавства.  

 



14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня  

15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у 
разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про 
закупівлю): 

допущення до оцінки менше 
двох тендерних пропозицій 

16. Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю: 

Відсутні  

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні  

19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або 
надання послуг): 

Відсутня  

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, 
за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за 
рамковими угодами):  

Відсутня 

22. Ідентифікатор договору:  Відсутній  
 


