
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2021-05-25-006467-b 
Дата формування звіту: 12 червня 2021 

 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ 
"СПОРТ ДЛЯ ВСІХ" 

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 38158719 

Місцезнаходження замовника: 61101, Україна, Харківська область, м. Харків, пр.Науки, 
будинок 43 

Вид предмета закупівлі: Роботи 

Назва предмета закупівлі: Виконання проєктно-вишукувальних робіт по об'єкту: Нове 
будівництво фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова 
арена» за адресою: вулиця Морозова, 1-Г у м. Харкові  

 

Назва номенклатурної 
позиції предмета закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним 
словником, що 
найбільше відповідає 
назві номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Місце поставки 
товарів або 
місце 
виконання 
робіт чи 
надання послуг 

Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Виконання проєктно-
вишукувальних робіт по 
об'єкту: Нове будівництво 
фізкультурно-оздоровчої 
споруди «Льодова арена» за 
адресою: вулиця Морозова, 
1-Г у м. Харкові  

ДК 021:2015: 45220000-5 
— Інженерні та 
будівельні роботи  

1 роботи  61036, Україна, 
Харківська 
область, 
м.Харків, 
вулиця 
Морозова, 1-Г  

до 30 
листопада 2021 

 

Вид закупівлі: Процедура  

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Виконання 
робіт  

Розрахунки за цим Договором проводяться у 
безготівковій формі, поетапно шляхом 
перерахування ЗАМОВНИКОМ грошових 
коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ, в 
строк, що не перевищує 30-ти календарних днів з 
моменту підписання Сторонами Акту здачі-
приймання виконаних робіт по відповідному 
етапу робіт, згідно умов Календарного плану, за 
умови належного фінансування.  

Пiсляоплата 30  Календарні 100  

 



Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 25 травня 2021 12:26  

Кількість учасників закупівлі: 0  

 

Найменування 
учасників процедури 
закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по 
батькові (для 
фізичної особи) 

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

Ціна 
пропозицій 
учасника 
після 
закінчення 
аукціону 

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 

 

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня  

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у 
разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної 
закупівлі не було укладено договір про закупівлю: 

Детально у Протоколі 

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні  

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні  

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

Відсутня  

Ідентифікатор договору: Відсутній  

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%  

 



ПРОТОКОЛ № 1-01/06
засідання тендерного комітету з питання закупівлі 

Виконання проєктно-вишукувальних робіт по об'єкту: Нове будівництво фізкультурно-оздоровчої 
споруди «Льодова арена» за адресою: вулиця Морозова, 1-Г ум. Харкові 

(оголошення ІІА-2021-05-25-006467-Ь)

«01» червня 2021 року м. Харків

ПРИСУТНІ:
Нестерук Юрій Степанович -  голова тендерного комітету, директор;
Пшенична Тетяна Володимирівна -  заступник голови тендерного комітету, головний спеціаліст відділу 
бухгалтерського обліку;
Граф Вячеслав Михайлович - член тендерного комітету, начальник відділу інженерно-технічного 
забезпечення;
Закіпний Антон Миколайович - член тендерного комітету, начальник відділу спортивно-масової роботи: 
Курашов Олексій Костянтинович - секретар тендерного комітету, головний спеціаліст відділу інженерно- 
технічного забезпечення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Відміна закупівлі «Виконання проєктно-вишукувальних робіт по об’єкту: Нове будівництво 
фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова арена» за адресою: вулиця Морозова, 1-Г у м. Харкові 
(оголошення ГІА-2021 -05-25-006467-Ь)»

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИСТУПИЛИ:
Голова тендерного комітету Нестерук Ю.С., який повідомив, що керуючись ч.І ст. 32 Закону України «Про 
публічні закупівлі» (надалі -  Закон) пропонується відмінити торги у зв'язку з неможливостю усунення 
порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, а саме 
необхідості перегляду обсягу проєктно-вишукувальних робіт відповідно до до ч.2 ст. 22 Закону. 
Запропоновано кожному члену тендерного комітету ознайомитися з її змістом та проголосувати щодо 
затвердження запропонованої нової редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:
Найменування посади в ТК ПІБ «ЗА» або «ПРОТИ» 

або «УТРИМАВСЯ»
Підпис

Голова тендерного комітету Нестерук Ю. С.
? / г '

Заступник голови тендерного Пшенична Т. В. №комітету ( /
Член тендерного комітету Граф В. М. (/ТУвсГ2—

Член тендерного комітету Закіпний А. М.
&  <

Секретар тендерного комітету Курашов О. К. 7 7 /

УХВАЛИЛИ: відмінити процедуру відкритих торгів на закупівлю «Виконання проєктно-вишукувальних 
робіт по об'єкту: Нове будівництво фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова арена» за адресою: 
вулиця Морозова, 1-Г у м . Харкові (оголошення ГІА-2021-05-25-006467-Ь)». Оприлюднити в системі 
Ргогогго відповідно до ст. 32 Закону.

Голова тендерного комітету 

Заступник голови тендерного комітету 

Члени тендерного комітету

Пшенична 

М. Граф 

М. Закіпний 

К. Курашов

Нестерук

Секретар тендерного комітету




