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49068, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53, email: mdyssсh.zima@ukr.net 

                                                                                                                       тел.735-25-34; 735-25-32 
      

ПРОТОКОЛ №01 
Відповідальної особи по проведенню закупівель через систему електронних закупівель 

ProZorro 
м. Дніпро                                                                                                                                          24.01.2018                        

 
Згідно оприлюдненого Додатку до плану річних закупівель та в межах кошторисних 

призначень 2018 року, враховуючі «Положення про застосування системи електронних 
закупівель товарів, робіт і послуг у Дніпровській міській раді» затвердженого рішенням 
сесії Дніпровської міської ради УІІ скликання, 15 січня 2018 року через систему 
електронних закупівель ProZorro була виставлена закупка товару – перевезення дітей-
спортсменів відділення хокею КПНЗ "МДЮСШ із зимових видів спорту" ДМР на 
змагання наземним транспортом поза розкладом згідно затвердженого ФХУ розкладу 
матчів на 2018 рік. Загальна сума оплати послуги перевезення, разом з податками, складає 
– 90 960,00 грн.  При оголошенні допорогових торгів, був оприлюднений, в тому числі, й 
перелік документів, які необхідні для проведення кваліфікації Учасника. 

 Крім того, визначений етап, на якому такі документи повинні бути подані. 
Документи для кваліфікації учасник повинен надавати разом з пропозицією. 
Уточнення щодо даного предмету закупівлі відбувалося до 19 січня 2018 року, 

пропозиції приймалися з 19 січня 2018 року по 23 січня 2018 року. 
          Ідентифікатор закупівлі UA-2018-01-15-002679-a 
              Код ДК 021:2015: 60140000-1 Нерегулярні пасажирські перевезення  
  Аукціон відбувся 24 січня 2018 року.  
 
Пропозицію надали два учасника: 
- ТОВ АВТ ЛОГІСТИК – 80 999,00 грн.; 
- ФОП «ШЕВЧЕНКОГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ» - 81 000,00 грн. 

 
Відповідно п.15 ч.1 ст.1 Закону №922 передбачено, що переможець процедури 

закупівлі –це учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що 
визначені у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому 
замовник повідомив про намір укласти договір, або учасник, якому замовник повідомив 
про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. 

Так, в силу норми ч.1 ст.28 Закону №922 оцінка тендерних пропозицій проводиться 
автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, 
зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного 
аукціону. 

При цьому, як передбачено у п.12 ч.1 ст.1 Закону №922, найбільш економічно вигідна 
аппозиція – це пропозиція, що визнана найкращою за результатами оцінки тендерних 
пропозицій відповідно до ст. 28 цього Закону. 



Розглянувши кваліфікаційні документи, які були визначені КПНЗ «МДЮСШ із 
зимових видів спорту» ДМР,  ТОВ «АВТ ЛОГІСТИК» та  ФОП «ШЕВЧЕНКОГЕННАДІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ» було виявлено невідповідність викладеним критеріям (вимогам) з 
боку ТОВ «АВТ ЛОГІСТИК», а саме: 

- згідно оприлюдненої тендерної документації КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів 
спорту» ДМР рік випуску ТЗ – не пізніше 2008 року, а у вищевказаного  
підприємства – 1991 рік; 

- згідно оприлюдненої тендерної документації КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів 
спорту» ДМР термін експлуатації ТЗ – не більше 10 років, а у вищевказаного  
підприємства – 1991 рік, т.т. – 27 років. 

      Тендерна документація ФОП «ШЕВЧЕНКО ГЕННАДІЙ  ВОЛОДИМИРОВИЧ» 
відповідає всім кваліфікаційні документи, які були визначені КПНЗ «МДЮСШ із зимових 
видів спорту» ДМР. 
      Дані критерії (вимоги) є дуже важливими – бо відбувається перевезення дітей-
спортсменів.  

На підставі вищевикладеного та з метою забезпечення перевезення дітей-спортсменів 
відділення хокею з шайбою КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» ДМР на чемпіонат 
України згідно затвердженого ФХУ календарю змагань на 2018 рік, враховуючи оцінку 
тендерних пропозицій, здійснених електронною система закупівель вважаю за доцільне 
визначити  переможця процедури закупівлі – ФОП «ШЕВЧЕНКО ГЕННАДІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ». 

Порядок укладання Договору регламентований п.7 Оголошення про проведення 
допорогової закупівлі  КПНЗ №МДЮСШ із зимових видів спорту» ДМР. 

Термін укладання вищевказаного Договору з 26січня 2018 року по 07 лютого 2018 року. 
Після укладання Договору про закупівлю КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» 

ДМР оприлюднить даний документ в системі протягом 3 (трьох) робочих днів. 
 
      Головний бухгалтер                                                               О.Ю. Раєвська 

 






