
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економіки України   
26.07.2010 № 922  
(у редакції наказу Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України 
від 27.12.2011 № 428) 

    
ЗВІТ 

про результати проведення процедур відкритих  
і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації 

№ 4 від 14.06.2012 р.  
 
 
1. Замовник:  
1.1. Найменування: 
Централізована  бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26476487  
1.3. Місцезнаходження: 
м. Київ, пр.-т П.Тичини, 18, 02098. 
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): 
Захаренко Наталія Вікторівна, тел. 067 401 01 82, (044) 462 59 22, тел./ факс 
(044) 462 59 22, zb_dush@i.ua. 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): 

Головне управління у справах сім’ї , молоді та спорту виконавчого 
органу Київської міської державної адміністрації, код ЄДРПОУ 37355108. 
          2. Джерело фінансування закупівлі:  
          кошти місцевого бюджету м. Києва.  

3. Предмет закупівлі:  
3.1. Найменування: 
(код 92.61.1) – послуги з експлуатації спортивних споруд (послуги з 

оренди льодового поля та прилеглих приміщень).  
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 

           Лот 1 – молодша вікова категорія, віком від 6 до 10 років, 
          Лот 2 – середня вікова категорія, віком від 11 до 14 років, 
          Лот 3 – старша вікова категорія, віком від 15 до 17 років. 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
          Лот 1 – м. Київ, 

Лот 2 - м. Київ, 
Лот 3 - м. Київ. 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 



          Лот 1 – травень; серпень – грудень 2012 року, 
          Лот 2 – травень; серпень – грудень 2012 року, 

Лот 3 – травень; серпень – грудень 2012 року.      
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: 

26.03.2012 р., №135918, № 37(639). 
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”             (далі –Закон). 

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: 

 23.05.2012 р., № 208896, № 62(664). 
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: 

13.06.2012 р. № 225775, № 71(673). 
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:  
Лот 1 – два; 
Лот 2 – два; 
Лот 3 – нуль. 
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: 
Лот 1 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дивосвіт-Плюс».  
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних розваг». 
         Лот 2 
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дивосвіт-Плюс».  



2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних розваг». 
6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки 

платника податків: 
        Лот 1 
1.  Код 31486347; 
2.  Код 33640533. 
       Лот 2 
1.  Код 31486347; 
2.  Код 33640533; 

6.4. Місцезнаходження/місце проживання: 
 Лот 1 

1. м. Київ, вул. Л. Гавро, 4-г, 04211; 
2. м. Київ, вул. Р.Ролана, 7, 03170;  
          Лот 2 
1. м. Київ, вул. Л. Гавро, 4-г, 04211; 
2. м. Київ, вул. Р.Ролана, 7, 03170; 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:  
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 
11.05.2012 р. до 14.00 год.  
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 
11.05.2012 р. 15.00 год.  
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 
 Лот 1 – дві; 
Лот 2 – дві; 
Лот 3 – нуль 
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: 
Лот 1 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дивосвіт-Плюс». 
Ціна – 200000,00 грн. ( Двісті тисяч грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ). 

     Умови розрахунків – розрахунки за надані послуги здійснюються на 
підставі ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання. У разі 
затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги 
здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником 
бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.  
     2.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних 
розваг». 

Ціна – 210000,00 грн. (Двісті десять тисяч  гривен без ПДВ). 
Умови розрахунків – розрахунки за надані послуги здійснюються на 

підставі ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання. У разі 
затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги 
здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником 
бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.   



Лот 2 
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дивосвіт-Плюс». 
Ціна – 240000,00 грн. ( Двісті  сорок тисяч грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ). 

     Умови розрахунків – розрахунки за надані послуги здійснюються на 
підставі ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання. У разі 
затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги 
здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником 
бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.  
     2.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних 
розваг». 

Ціна – 235000,00 грн. (Двісті тридцять п’ять  тисяч  гривен без ПДВ). 
Умови розрахунків – розрахунки за надані послуги здійснюються на 

підставі ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання. У разі 
затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги 
здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником 
бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.   

 
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:  
Лот 1 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 200000,00 грн. в т. ч. ПДВ ;  
найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів  210000,00 грн. без ПДВ;  
номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 

 200000,00 грн. ( Двісті  тисяч грн.. 00 коп. в т.ч. ПДВ).  
     (цифрами)                               (словами) 
Лот 2 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 235000,00 грн. без ПДВ ;  
найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів  240000,00 грн. в т. ч. ПДВ;  
номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 

 235000,00 грн. ( Двісті тридцять п’ять  тисяч грн.. 00 коп. без ПДВ).  
     (цифрами)                               (словами) 
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:  
Лот 1 -  21.05.2012 р.  
Лот 2 -  21.05.2012 р.  
 
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: 

Лот 1.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Дивосвіт-Плюс». 
Лот  2.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних 
розваг». 

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки 
платника податків: 
Лот 1. Код 31486347; 



Лот 2.  Код 33640533. 
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання 

(для фізичної особи), телефон, телефакс: 
Лот 1 м. Київ, вул. Л. Гавро, 4-г, 04211, тел.(044) 410-67-31. 
Лот 2. м. Київ, вул. Р.Ролана, 7, 03170, тел. (044) 502-18-07.  

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в 
договорі про закупівлю: 
Лот 1 – 08.06.2012 р., 200000,00 грн. в т.ч. ПДВ; 
Лот 2 – 08.06.2012 р., 235000, 00 грн. без 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: Лот 3. 
12.1. Дата прийняття рішення: 21.05.2012 р.  
12.2. Причини: на участь у торгах було подано менше двох конкурсних 

пропозицій  23.05.2012 р. № 208906 № 62(664). 
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність 

установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують 
відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 
Закону, 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 та відповідають установленим законодавством вимогам: 

 Лот 1 
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дивосвіт-Плюс».  
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних розваг». 
         Лот 2 
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дивосвіт-Плюс».  
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних розваг». 

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують 
відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 
Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством 
вимогам. 

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, 
визначені статтею 17 Закону: 

Лот 1 
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дивосвіт-Плюс».  
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних розваг». 
         Лот 2 
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дивосвіт-Плюс».  
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних розваг». 

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені 
статтею 17 Закону, та  підстава (перелік підстав) для кожного такого 
учасника. 



14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування 
скороченої процедури): 

Конкурсні торги на закупівлю  послуги  з оренди льодового поля та 
прилеглих приміщень для потреб ДЮСШ «Крижинка» проводилися за 
процедурою відкритих торгів при дотриманні 30-го календарного дня для 
подання пропозицій конкурсних торгів.  

В зв’язку із внесеними змінами до інформації про необхідні технічні, 
якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, була визначена  нова 
дата розкриття пропозицій. 

Конкурсні торги розділили на 3 лоти: 
Лот 1 – для молодшої вікової категорії, віком від 6 до 10 років; 
Лот 2 – для середньої вікової категорії.ю віком від 11 до 14 років; 
Лот 3 – для старшої вікової категорії, віком від 15 до 17 років. 

У конкурсних торгах Лот 1 приймали участь два учасника: 
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дивосвіт-Плюс», код 
31486347;  
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних розваг» 
код 33640533. 

У конкурсних торгах Лот 2 приймали участь два учасника: 
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дивосвіт-Плюс», код 
31486347;  
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних розваг» 
код 33640533. 

При визначенні переможця процедури закупівлі на відкритих торгах 
оцінка конкурсних пропозицій здійснювалась на основі наступних критеріїв: 

Ціна за послуги. Відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону, оцінка 
проводилась за наступною методикою. Методика оцінки пропозицій 
конкурсних торгів Учасників полягає у визначенні загальної кількості балів  
для кожної пропозиції конкурсних торгів за показниками критеріїв. 
Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам. Найбільшу 
кількість балів 100 набрав учасник:  
Лот 1 –Товариство з обмеженою відповідальністю «Дивосвіт-Плюс» код 
31486347;  
 Лот  2.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних 
розваг» код 33640533  – ці пропозиції є найбільш економічно вигідними.  
            По Лоту 3 торги були визнані такими, що не відбулися по причині 
подання до участі у них менше  двох пропозицій конкурсних торгів. 
         Відмов у процедурі відкритих торгів не було. 
         Запитів щодо роз’яснень змісту документації конкурсних торгів під час 
проведення конкурсних торгів від учасників не надходило. 

Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл згідно 
розпорядження КМДА від 11.09.2009 р. № 1036 «Про вдосконалення порядку 
здійснення внутрішнього фінансового контролю» (зі змінами) надавала 
інформацію про дату та місце розкриття пропозицій конкурсних торгів, 
інформацію про зміну дати розкриття (документацію конкурсних торгів, 



документацію конкурсних торгів зі змінами, обґрунтування та інше в 
електронному та документальному вигляді) на закупівлю послуги з 
експлуатації спортивних споруд: послуги з оренди льодового поля та 
прилеглих приміщень для Дитячо-юнацької спортивної школи «Крижинка» 
Головному управлінню внутрішнього фінансового контролю та аудиту м. 
Києва. 

15. Склад комітету з конкурсних торгів  (прізвища, ініціали та посади 
членів комітету з конкурсних торгів).  

 

Директор          Захаренко Н.В.                            __________________________ 
            (посада, прізвище, ініціали)                                                  (підпис)  
Економіст          Стасюк Л.І.                                  __________________________ 
         (посада, прізвище, ініціали)                                                      (підпис)  
Бухгалтер          Мойсеєнко Н.Г.                           __________________________ 
          (посада, прізвище, ініціали)                                                     (підпис)  
Бухгалтер          Сосюра Л.В.                                __________________________ 
           (посада, прізвище, ініціали)                                                   (підпис)  
Економіст         Мудрицька І.П.                            __________________________ 
            (посада, прізвище, ініціали)                                                  (підпис)  
 
Голова комітету з конкурсних торгів    Захаренко Н.В.          _______________ 
                                                                  (прізвище, ініціали)            (підпис)       М.П.  
 
Секретар комітету з конкурсних торгів Стасюк Л.І.                _______________ 
                                                                   (прізвище, ініціали)           (підпис)     

 

 


