
ЗВІТ  
про результати проведення процедур  
відкритих і двоступеневих торгів  

та попередньої кваліфікації  
 від 02.04.2012  

 
1. Замовник:  
1.1. Найменування: Міська дитячо-юнацька спортивна школа №1 м.Вінниці  
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33449160 
1.3. Місцезнаходження: вул.Хлібна, 1, м.Вінниця, 21100 
1.4. Посадові  особи  замовника,   уповноважені   здійснювати зв'язок  з  учасниками  
(прізвище,  ім'я,  по батькові,  посада та адреса,  номер  телефону  та   телефаксу   із   
зазначенням   коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Сташко Галина 
Миколаївна Телефон: (0432) 67-12-47 Тел./факс: (0432) 67-55-76  
Е-mail: dolgiy86@yandex.ru 
1.5. Головний   розпорядник  коштів  (повне  найменування  та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ): Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради, 25983707 
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів 
3. Предмет закупівлі.  
3.1. Найменування: код 70.20.12 - послуги зі здавання під нaйм власної нежитлової 
нерухомості (Оренда льодової поверхні для проведення навчально-тренувальних 
занять та спортивних змагань) - 750 годин 
3.2. Кількість товару або обсяг виконання  робіт  чи  надання послуг: 750 годин 
3.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг: м.Вінниця  
3.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг: до кінця 2012р. 
4. Процедура закупівлі: відкриті торги 
5. Інформування про процедуру закупівлі:  
5.1. Адреса  веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому 
розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.   
5.2. Адреса   веб-сайту,   на   якому   замовником  додатково розміщувалась інформація 
про закупівлю (у разі наявності). 
5.3. Дата оприлюднення  і  номер  оголошення  про  проведення процедури   закупівлі,   
опублікованого  в  державному  офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель  та  розміщеного на  веб-порталі  Міністерства  економічного  розвитку  і  
торгівлі України: № 048568, “ВДЗ” №16 (618) від 06.02.2012р. 
5.4. Дата оприлюднення  і  номер  оголошення  про  проведення процедури  закупівлі,  
опублікованого  у  відповідних  міжнародних виданнях (у випадках, передбачених 
Законом України "Про здійснення державних закупівель"  
5.5. Дата  оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції  конкурсних   
торгів,   опублікованого   в   державному офіційному  друкованому  виданні  з питань 
державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства  економічного  
розвитку  і торгівлі України: №131936, “ВДЗ” №33 (635) від 06.02.2012р. 
5.6. Дата   і  номер  оголошення  про  результати  проведення торгів,  яке було  (буде)  
опубліковане  в  державному  офіційному друкованому  виданні з питань державних 
закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України: №158250, “ВДЗ” №42 (644) від 06.04.2012р.  
5.7. Дата  і  номер  оголошення  про  результати   проведення торгів,  яке  було  (буде)  
опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) 
6. Інформація про учасників процедури  закупівлі,  що  подали пропозиції конкурсних 
торгів.  
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: два 
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:  



1) Приватне підприємство «Оптима-сервіс»  
2) ФОП Горобець Сергій Володимирович 
6.3. Ідентифікаційний   код/реєстраційний   номер   облікової картки платника податків: 
1)  32833073 
2) 2787807135 
6.4. Місцезнаходження/місце проживання.  
1) 2100, м.Вінниця, пров. Зорге, 38  
2) м.Вінниця, вул.. В.Порика 27а 
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:  
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 07.03.2012р. 12.00 
7.2. Дата розкриття  пропозицій  конкурсних  торгів  (дата  і час): 07.03.2012р. 12.30 
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: дві 
7.4. Кількість   пропозицій  конкурсних  торгів,  поданих  на другому  етапі  (у  разі  
застосування   процедури   двоступеневих торгів).  
7.5. Ціна   і  стислий  опис  інших  умов  кожної  пропозиції конкурсних торгів.  
1) 450,00 грн./год. 
2) 495,00 грн./год. 
7.6. Перелік   відхилених   пропозицій   конкурсних   торгів, обґрунтування підстав 
відхилення.  
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:  
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: 
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 450,00 грн./год.; 
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 495 грн./год.; 
номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних  торгів: 337500 (триста тридцять сім 
тисяч п’ятсот) грн.(з ПДВ) 
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 14.03.2012р. 
9. Інформація про  учасника,  з  яким  укладено  договір  про закупівлю:  
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ПП «Оптима-сервіс» 
9.2. Ідентифікаційний   код/реєстраційний   номер   облікової картки платника податків: 
32833073 
9.3. Місцезнаходження  (для   юридичної   особи)   та   місце проживання (для фізичної 
особи), телефон, телефакс: 2100, м.Вінниця, пров. Зорге, 38 тел./факс.:0432557805 
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума,  визначена в договорі про закупівлю. 
02.04.2012р. - 337500 (триста тридцять сім тисяч п’ятсот) грн.(з ПДВ) 
10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).  
11. Підстави для прийняття рішення про  неукладення  договору про закупівлю (якщо таке 
мало місце).  
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:  
12.1. Дата прийняття рішення:  
12.2. Причини:  
13. Зведена    інформація    замовника   про   наявність   та відповідність установленим 
законодавством вимогам  документів,  що підтверджують  відповідність  учасників  
кваліфікаційним критеріям відповідно   до   статті 16  Закону України "Про здійснення 
державних закупівель",    та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 
Закону, із зазначенням відповідних підстав:  
13.1. Перелік  учасників,  що  подали  всі   документи,   які підтверджують  відповідність  
учасників  кваліфікаційним критеріям відповідно до  статті  16  Закону України "Про 
здійснення державних закупівель" та  відповідають установленим законодавством 
вимогам:  
1) Приватне підприємство «Оптима-сервіс»  
2) ФОП Горобець Сергій Володимирович 



13.2. Перелік   учасників,   які   не  подали  документи,  що підтверджують відповідність  
учасників  кваліфікаційним  критеріям відповідно  до статті 16 Закону Закону України 
"Про здійснення державних закупівель",  або подані документи не відповідають 
установленим законодавством вимогам.  
13.3. Перелік учасників,  щодо яких не встановлені обставини,визначені статтею 17 
Закону України "Про здійснення державних закупівель": 
1) Приватне підприємство «Оптима-сервіс»  
2) ФОП Горобець Сергій Володимирович 
13.4. Перелік  учасників,  щодо  яких  установлені обставини, визначені статтею 17 Закону 
України "Про здійснення державних закупівель",  та  підстава  (перелік підстав) для 
кожного такого учасника.  
14. Інша  інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).  
15. Склад      комітету       з       конкурсних       торгів 
Заступник директора по адмін.-господарської роботи Сінюгін В.В. 
Тренер викладач Голота Л.М. 
Головний бухгалтер Євтеєва А.Г.    
 
Голова комітету з конкурсних торгів   Сташко Г.М.  
М.п.  


