
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-08-09-012458-a 
 

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

Вид предмета закупівлі: Роботи  

Назва предмета закупівлі: Комплексна експертиза ескізного проєкту 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 

Комплексна експертиза 
ескізного проєкту 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  вулиця 
Морозова, 1-Г, 
м.Харків, 
Харківська 
область, 61036, 
Україна  

до 31 грудня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

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

Виконання робіт   Пiсляоплата  5  Календарні  100  

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної 
закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові 
(за наявності) (для фізичної особи): 

ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 377 000,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   407597 UAH  

 



РІШЕННЯ № 2 УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ 
щодо закупівлі

«Комплексна експертиза ескізного проекту по об'єкту: Нове будівництво 
фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова арена» за адресою: 

вулиця Морозова, 1-Г ум. Харкові 
(код ДК 021:2015 -  45220000-5-інженерні та будівельні роботи)»

20.08.2021 р.

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

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 38158719
3. Місцезнаходження замовника. 61101, Україна, Харківська обл., місто Харків,

пр. Науки, будинок 43
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель. ІІА-2021-08-09-012458-а
5. Перелік пропозицій.__________________________________ _____________________

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція

ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП» 350 000,00 320 000,00

ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» 377 000,00 377 000,00

6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної 
особи) учасника. ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»

7. Результат розгляду пропозиції:
В результаті розгляду було встановлено, що підстави для відхилення пропозиції учасника 

спрощеної закупівлі - ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» на закупівлю: «Комплексна 
експертиза ескізного проекту по об'єкту: Нове будівництво фізкультурно-оздоровчої споруди 
«Льодова арена» за адресою: вулиця Морозова, 1-Г ум. Харкові (код ДК 021:2015 -  45220000- 
5-інженерні та будівельні роботи)», згідно з ч. 13 ст. 14 Закону відсутні.

РІШЕННЯ:
1. За результатами спрощеної закупівлі, за предметом: «Комплексна експертиза ескізного 
проекту по об'єкту: Нове будівництво фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова арена» за 
адресою: вулиця Морозова, 1-Г у м . Харкові (код ДК 021:2015 -  45220000-5-інженерні та 
будівельні роботи)», визнати переможцем учасника ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».
2. Опублікувати повідомлення про намір укласти договір про закупівлю «Комплексна експертиза 
ескізного проекту по об'єкту: Нове будівництво фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова 
арена» за адресою: вулиця Морозова, 1-Г ум. Харкові (код ДК 021:2015 -  45220000-5-інженерні 
та будівельні роботи)»з переможцем спрощеної закупівлі - ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у 
терміни визначені Законом України «Про публічні закупівлі».

Уповноважена особа 
Курашов О. К.







РІШЕННЯ № 1 УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ 
щодо закупівлі

«Комплексна експертиза ескізного проекту по об'єкту: Нове будівництво 
фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова арена» за адресою: 

вулиця Морозова, 1-Г ум. Харкові 
(код ДК 021:2015 -  45220000-5-інженерні та будівельні роботи)»

20.08.2021 р.

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

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 38158719
3. Місцезнаходження замовника. 61101, Україна, Харківська обл., місто Харків,

пр. Науки, будинок 43
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель. ІІА-2021-08-09-012458-а
5. Перелік пропозицій._____________ _____________________ _____________________

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція

ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП» 350 000,00 320 000,00

ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» 377 000,00 377 000,00

6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) 
учасника: ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП»
7. Результат розгляду пропозиції:
В результаті детального розгляду пропозиції ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП» виявлено, що 
пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення 
спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, як того вимагає оголошення про 
проведення спрощеної закупівлі, а саме:

Е Відповідно до додатку 1 оголошення Пропозиція подається в електронному вигляді 
через електронну систему закупівель з накладенням кваліфікованого електронного 
підпису (КЕП) (без КЕП уповноваженої особи пропозиція відхиляється).

«Незахищений 
Алгоритм підпису 
ДСТУ-4145 
Тип підпису 
Удосконалений 
Формат підпису
З повними даними для перевірки (СА<ІЕ8-Х Еоп§)
Сертифікат
Кваліфікований» ,

Тобто, Учасником не виконані вимоги додатку 1 оголошення та не накладено 
кваліфікованого електронного підпису на пропозицію.

2. Учасником не виконана вимога щодо оформлення документів пропозиції, а саме не 
датована не раніше дати оприлюднення оголошення закупівлі, не містить вихідний номер та 
посилання на ідентифікатор оголошення про закупівлю.

3. Відсутні документи:
- Довідка з департаменту інформаційних технологій міністерства внутрішніх справ України 
(відділу інформаційних технологій відповідного обласного управління міністерства внутрішніх 
справ України) з інформацією: чи була засуджена службова (посадова) особа учасника, яка 
підписала тендерну пропозицію за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не 
знято або не погашено у встановленому законом порядку.
- Довідка, яка повинна містити відомості про учасника.



- Проект договору, скріплений підписом та печаткою уповноваженої особи Учасника, що 
підтверджує погодження Учасника з основними умовами договору згідно Додатку 4.
- Лист-згода на обробку та використання персональних даних, наданий безпосередньо 
уповноваженою особою учасника, як суб’єкта персональних даних в розумінні Закону України 
«Про захист персональних даних» у довільній формі (надається на всіх осіб, чиї паспортні дані 
містяться у пропозиції Учасника).
- Інформаційна довідка з описом щодо захисту довкілля під час виконання робіт.
- Форма пропозиції відповідно до Додатку № 3 до оголошення, 
та інші.

Отже, пропозиція Учасника спрощеної закупівлі - ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП» за 
предметом закупівлі «Комплексна експертиза ескізного проекту по об'єкту: Нове будівництво 
фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова арена» за адресою: вулиця Морозова, 1-Г у м . 
Харкові (код ДК 021:2015 -  45220000-5-інженерні та будівельні роботи)» підлягає відхиленню, 
як така, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної 
закупівлі, п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону.

РІШЕННЯ:
За результатами спрощеної закупівлі за предметом «Комплексна експертиза ескізного 

проекту по об'єкту: Нове будівництво фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова арена» за 
адресою: вулиця Морозова, 1-Г у м. Харкові (код ДК 021:2015 -  45220000-5-інженерні та 
будівельні роботи)» відхилити пропозицію учасника ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП», як такої, 
що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі ( п. 1 ч. 
13 ст. 14 Закону).

Оприлюднити рішення про відхилення у терміни визначені у ч. 14 ст. 14 Закону.

Уповноважена особа 
Курашов О. К.




