
ПРОТОКОЛ № 3/5 вт 
засідання комітету з конкурсних торгів Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів 

"Укрспортзабезпечення" щодо розкриття пропозицій конкурсних торгів 
15.10.2013                                                                                                                                                        
 
1. Замовник:  
1.1. Найменування : Державна установа "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" 
1.2. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Еспланадна, 30-б, 01023 
 
1.3. Відповідальний за проведення торгів:  Мазуренко А.Ю. 
 телефон  (044) 289-77-82 
телефакс (044) 289-77-88 
 
2.    Інформація про предмет закупівлі: код ДК 016:2010 – 32.30.1- вироби спортивні (лот 1- вироби спортивні для біатлону (лижі, лижні палиці, 
лижоролери ковзанярські); лот 2 – вироби спортивні для лижних гонок (лижі ковзанярські, класичні; лижні палиці, лижоролери ковзанярські, 
діаметр 75 мм); лот 3 – вироби спортивні для шорт – треку( леза з кріпленням, мат захисний); лот 4 – вироби спортивні для фрістайлу (лижі, 
кріплення); лот 5 – вироби спортивні для стрибків на лижах з трампліну ( кріплення стрибкові, лижі стрибкові); лот 6 – вироби спортивні для 
лижного двоборства (лижі стрибкові, лижі бігові, палиці); лот 7 – вироби спортивні для гірськолижного спорту (лижі, кріплення); лот 8 – вироби 
спортивні для сноубордінгу (сноуборди, платформа); лот 9 – вироби спортивні для фігурного катання на ковзанах (леза); лот 10 – вироби спортивні 
для санного спорту ( металеві полози, дерев’яні полози, пластикові обтікателі); лот 11 – вироби спортивні для хокею з шайбою (хокейні 
ключки). 
 
3 Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,  опублікованого в  державному  офіційному  друкованому 
виданні з питань державних закупівель: № 172927, ВДЗ № 72/3 (815/3) від 13.09.2013.  

 
4. Розкриття  пропозицій   конкурсних   торгів   (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося: 15.10.2013 р. о 10-00 год.                                 

 Місце розкриття: 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 30-б, каб. 1 
 
 5. Перелік   пропозицій   конкурсних   торгів    (кваліфікаційних пропозицій,   цінових   пропозицій),   запропонованих  учасниками процедури 
закупівлі: 
  



Номер і дата 
реєстрації 
замовником 
пропозиції 
конкурсних торгів 
(кваліфікаційної 
пропозиції, цінової 
пропозиції) 

Повне найменування (для юридичної 
особи) або прізвище, ім'я, по батькові 
(для фізичної особи) учасника процедури 
закупівлі, ідентифікаційний 
код/реєстраційний номер облікової 
картки платника податків*, 
місцезнаходження/ 
місце проживання, телефон/телефакс 

Інформація про наявність чи 
відсутність необхідних документів, 
передбачених документацією 
конкурсних торгів 
(запитом щодо цінових пропозицій) 

Ціна пропозиції або ціни 
окремих частин предмета 
закупівлі (лотів) (якщо окремі 
частини предмета закупівлі 
визначені замовником для 
надання учасниками пропозицій 
щодо них) 

Примі
тка 

Пропозиція № 1 

14.10.2013 

 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Хокейний світ 

України"                             
Код ЄДРПОУ  36018431,                

м. Київ,вул. Басейна, буд. 7 б, 01004   
тел./факс (044) 235-22-98 

 

 

Необхідні документи, передбачені 
документацією конкурсних торгів, 

подані згідно з Додатком  1 

 

Лот 11- 200 898,00 грн з ПДВ 

 

Пропозиція № 2 

14.10.2013 

 

Фізична особа-підприємець            
Головаченко Олександр Олександрович    

Ідент.номер 2991602396                 
м. Київ, вул. Озерна, буд. 24 ,кв. 4, 04209  

тел. (067) 240-25-07 

 

 

Необхідні документи, передбачені 
документацією конкурсних торгів, 

подані згідно з Додатком  1 

 

Лот 11 – 201 000,00 грн.   без 
ПДВ 

 

Пропозиція № 3 

15.10.2013 

 

 

 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дитячі та спортивні 

майданчики"                           
код ЄДРПОУ 37095763                  

м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 
б.21/38 а, 04210                        

тел. (044) 391-33-99 

 

 

Необхідні документи, передбачені 
документацією конкурсних торгів, 

подані згідно з Додатком  1 

Лот 1 – 419 340,00 грн. з ПДВ  
Лот 2 - 156 345,00 грн. з ПДВ 
Лот 3 – 362 480,00 грн. з ПДВ 
Лот 4 – 177 120,00 грн. з ПДВ 
Лот 5 – 64 200,00 грн. з ПДВ 
Лот 6 – 103 280,00 грн. з ПДВ 
Лот 7 – 102 240,00 грн. з ПДВ 
Лот 8 –  165 000,00 грн. з ПДВ 
Лот 9 – 51 800,00 грн. з ПДВ 
Лот 10 – 125 490,00 грн. з ПДВ 
Лот 11 – 240 000,00 грн. з ПДВ    

 



  

 

Пропозиція № 4 

15.10.2013 

 

 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНФРА-СПЕКТР"      

код ЄДРПОУ 33346241                  
м. Київ, бул. Верховної Ради, буд. 22, 

02094                                 
тел. (044) 285-75-05, 285-48-61, 284-73-36 

 

 

 

 

Необхідні документи, передбачені 
документацією конкурсних торгів, 

подані згідно з Додатком  1 

 

Лот 1 – 396 126,00 грн. з ПДВ  
Лот 2 – 158 049,00 грн. з ПДВ 
Лот 3 – 380 835,00 грн. з ПДВ 
Лот 4 – 186 144,00 грн. з ПДВ 
Лот 5 – 67 620,00 грн. з ПДВ 
Лот 6 – 106 200,00 грн. з ПДВ 
Лот 7 – 107 406,00 грн. з ПДВ 
Лот 8 –  173 376,00 грн. з ПДВ 
Лот 9 – 54 600,00 грн. з ПДВ 
Лот 10 – 131 886,00 грн. з ПДВ      

 

 

_______________  
 * Реєстраційний номер  облікової  картки  платника  податків  або серія  та  номер  паспорта  (для  фізичних  осіб,  які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного 
номера  облікової  картки  платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку  у паспорті). 
 6. Присутні:  
 6.1. Від учасників процедури закупівлі: 
      ________--------_____________                                                                                                           ___________ 
      (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                         (підпис)  
 
 Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) 
 __________--------____________________ 
 
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 
 
Головний бухгалтер                                                       ___________________  Т.Л. Удовенко  
 
Начальник планово-економічного відділу                 ____________________ О.О. Семяновська  
 
Начальник відділу матеріально-технічного  
забезпечення спортивних заходів                              _____________________ А.Ю. Мазуренко 
 
Заступник начальника юридичного відділу              _____________________ О.М. Калашник 
 
Заступник начальника господарського відділу        _____________________ Д.Р. Мухамадієв  



 
Секретар комітету з конкурсних торгів                   _____________________ Л.В. Здоренко      
 
Голова комітету з конкурсних торгів                       ____________________ Д.О. Голіков  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до Протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів  від 15.10.2013 р. № 3/5вт 

 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ УЧАСНИКА ТОРГІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА,  

УСТАНОВЛЕНИМ У ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 
 

Найменування учасників, 
які подали 

пропозиції конкурсних торгів
 
Перелік 
 необхідних документів 
 
 
 
 

ТОВ "Хокейний 
світ України" 

ФОП 
Головаченко 
Олександр 

Олександрович 

 
 
 

ТОВ "Дитячі та 
спортивні 

майданчики" 

 
 

ТОВ 
 " ІНФРА-    
  СПЕКТР" 

1. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним 
критеріям, установленим у п.3.6. документації конкурсних торгів згідно із 
законодавством: 

  
  

1.1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази у тому числі власних 
виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України:     

1.1.1. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази у тому 
числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на 
території України. 

+ + + + 

1.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання 
та досвід:     

1.2.1. Довідка про наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід 
+ + + + 

1.3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних 
договорів:     

1.3.1. Довідка, складена в довільній формі, про виконання аналогічних договорів 
+ + + + 

1.3.2. Копії аналогічних договорів, зазначених в Довідці (не менше двох). + + + + 
1.4. Наявність фінансової спроможності:     
1.4.1 Копія Балансу за 2012 рік У разі якщо документ подається в електронному 
вигляді, надається документ, що підтверджує подання цього Балансу в 
установленому порядку. Якщо ведення документа для Учасника не 
передбачено чинним законодавством, подається лист Учасника у  довільній 
формі з зазначенням відповідної інформації 

+ + + + 



1.4.2. Копія Звіту про фінансові результати за 2012 рік (для юридичних осіб); або 
копія звітності за останній звітний період, що подається суб’єктом 
господарювання відповідно до його системи оподаткування згідно з вимогами 
чинного законодавства. У разі якщо відповідний документ подається в 
електронному вигляді, надається документ, що підтверджує подання цієї звітності 
у встановленому порядку. Якщо ведення документа для Учасника не передбачено 
чинним законодавством, подається лист у  довільній формі з зазначенням 
відповідної інформації. 

+ + + + 

1.4.3. Копія Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік. У разі подання документу 
в електронному вигляді, надається документ, що підтверджує подання цієї 
звітності в установленому порядку. Якщо ведення документа для Учасника не 
передбачено законодавством, подається лист у довільній формі з зазначенням 
відповідної інформації.  
 

+ + + + 

1.4.4. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки обслуговуючого банку про 
відкриття поточного (розрахункового) рахунку, що видана станом не раніше ніж 
за один місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів 
 

+ + + + 

1.4.5. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність (наявність) 
простроченої заборгованості за кредитами по даному рахунку, що видана станом 
не раніше ніж за один місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.  
 

+ + + + 

2. Документи, що підтверджують відповідність учасника вимогам, 
установленим у п.5.4. документації конкурсних торгів згідно із 
законодавством: 

    

2.1 Інформаційна довідка, складена Учасником в довільній формі, про те, що 
фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з 
порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих 
мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку – 
для фізичних осіб. 
 

 +   

2.2. Оригінал або нотаріально завірена копія відомостей про відсутність судимості 
фізичної особи, яка є учасником, надані МВС України, головними управліннями, 
управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах 
Києві та Севастополі, видані станом не раніше ніж за три місяці до дати розкриття 
пропозицій конкурсних торгів (для фізичної особи). 
 

 +   

2.3. Інформаційна довідка Учасника про те, що службова (посадова) особа 
учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час 
проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з 
порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих 
мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку – 
для юридичних осіб. 
 

+  + + 



2.4 Оригінал або нотаріально завірена копія відомостей про відсутність судимості 
службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником 
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, надані МВС 
України, головними управліннями, управліннями МВС України в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, видані станом не раніше 
ніж за три місяці до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
 

+  + + 

2.5.Інформаційна довідка Учасника про те, що учасника не було притягнуто 
згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель 
корупційного правопорушення. 
 

+ + + + 

2.6 Оригінал або нотаріально завірена копія документу з Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення відповідного структурного 
підрозділу Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в 
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах 
Києві та Севастополі про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до 
відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного 
правопорушення, що виданий станом не раніше ніж за два місяці до дати 
розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
 

+ + + + 

2.7 Копії або витяги із документів, що підтверджують правомочність особи, яку 
уповноважено учасником на укладення договору про закупівлю. 
 

+ + + + 

2.8 Оригінал або нотаріально завірена копія документу з Єдиної бази даних про 
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство  про 
те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та 
відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, що видана станом не раніше 
ніж за один місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
 

+ + + + 

2.9 Оригінал або нотаріально завірена копія довідки ДПІ про відсутність 
заборгованості із оплати податків і зборів (обов’язкових платежів), чинної на дату 
розкриття пропозиції конкурсних торгів.  
 

+ + + + 

2.10 Нотаріально завірена копія Статуту або іншого установчого документу (для 
юридичних осіб). 
 

+  + + 

3. Інші документи:     
3.1. Довідка Учасника в довільній формі, яка містить відомості про підприємство: 
а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для 
контактів); б) керівництво (посада, ім’я, по батькові); в) форма власності та 
юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб). 
 

+  + + 



3.2. Оригінал або копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців. 
 

+ + + + 

3.3. Копія паспорту (для фізичних осіб).  
  +   
3.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).  
  +   
3.5. Копії або витяги із документів, що підтверджують правомочність особи, яку 
уповноважено учасником, на підписання пропозиції конкурсних торгів. 
 

+ + + + 

4. «Пропозиція конкурсних торгів», складена за формою згідно з п.5.3. 
документації конкурсних торгів + + + + 
5. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 
предмета закупівлі, в тому числі відповідна технічна специфікація (у разі 
потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) 

+ + + + 

 
 

"+" - наявність документу; 
"-" - відсутність документу. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Голова комітету з конкурсних торгів 
Заступник начальника Управління  

 
Д.О.Голіков  

 
Секретар комітету з конкурсних торгів: 
Головний фахівець відділу організаційно-договірної 
роботи та державних закупівель 

 
 
 
Л.В.Здоренко  


