ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
1Іака'і М ін істерств а
еко н о м іч н о го р озв и тку
і торгівлі У країн и
15 .09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та
попередньої кваліфікації
№3 від 27.09.2016 р.
1. Замовник.
1.1. Найменування. Пологівська міська рада
1.2. Код за ЄДРГІОУ. 20516504
1.3. Місцезнаходження, вулиця Єдності, будинок 24, Запорізька область, Пологівський
район, місто П ологи, 70608
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, електронна адреса). Таран Олексій
М иколайович - спеціаліст 1 категорії, секретар комітету з конкурсних торгів
Пологівської м іської ради, вулиця Єдності, будинок 24, Запорізька область,
Пологівський район, місто Пологи, 70608, тел. (06165) 23803, факс (06165) 22330,
e-mail: gs@ pology.net
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.
2.2. Код за ЄДРГІОУ.
2.3. Місцезнаходження.
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016:2010 код 71.11.3 Послуги щодо
планування міських і сільських поселень (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 71410000-5
Послуги у сфері містобудування (Розроблення генерального плану та плану
зонування м.Пологи Пологівського району Запорізької області))
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Згідно технічного
завдання (Додаток № 5)
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Пологівська міська
рада, вулиця Єдності, будинок 24, Запорізька область, Пологівський район, місто
Пологи, 70608
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, протягом 2016-2017
років
4. Процедура закупівлі. Відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про
закупівлю, http://m radapology.gov.ua
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, від 21.07.2016
р. № 148597
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель, від 26.09.2016 р. № 164496
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір
про закупівлю.
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних
торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі, три
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
Держ авне підприємство Український держ авний науково-дослідний інститут
проектування міст «Діпром істо» імені Ю .М .Білоконя
Товариство з обмеженою відповідальністю Н ауково-виробниче підприємство
«Землягеоінформ»
- Фізична особа-підприєм ець Лукаш ев Віктор Петрович
6.3. Код за ЄДРГІОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
- 02497720
- 35979620
-1801809151
6.4. Місцезнаходження/місце проживання.
- 01133, м.Київ-133, бул. Л .У країнки, буд.26
-69118, м.Запоріжжя, гір. 40-річчя Перемоги, буд.65а, кв.23
- 69002, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Дзерж инського, будинок 68,
квартира 5
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). ЗО серпня 2016 року до
09:00 год
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). ЗО серпня 2016 року 10:00
год
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів, три
7.4.Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі
застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
-4 6 9 171,20 грн. з ПДВ
- 449 000 грн. без ПДВ
- 5 1 0 000 грн. бе і ПДВ
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.
Товариство з обмеж еною відповідальністю Н ауково-виробниче підприємство
«Землягеоінформ»
Підстави відхилення:
- в складі пропозиції конкурсних торгів відсутні копії кваліфікаційних сертифікатів
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) за напрямом «Розроблення
містобудівної документації». Надання даного документа вимагалось Додатком №2 до
документації конкурсних торгів, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів
(протокол №21 від 22.07.2016);
- в складі пропозиції конкурсних торгів не надано копії звітності підприємства за 2015
рік. Надання даних документів вимагалось Додатком №2 до документації конкурсних
торгів, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів (протокол №21 від
22.07.2016).
Фізична особа-підприємець Лукаш ев Віктор Петрович
Підстави відхилення:
- пропозиція конкурсних торгів учасника процедури закупівлі не прошита, вся не
пронумерована та відповідно не скріплена підписом. Вимоги до оформлення пропозиції
конкурсних торгів зазначались в п.1 розділу III документації конкурсних торгів,
затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів (протокол №21 від 22.07.2016);
в складі пропозиції учасником не надано копії всіх сторінок свого паспорту або
копію іншого документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний
державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-УІ (зі
змінами)». Надання даного документа вимагалось в п.1 розділу III документації

конкурсних торгів, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів (протокол №21
від 22.07.2016):
в складі пропозиції учасником надана довідка, складена в довільній формі, в якій
зазначається інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази у
субпідрядника, без надання будь-якого підтверджуючого документу на право
використання учасником цього обладнання. Копії документів на право використання
відповідного ліцензійного програмного забезпечення відсутні. Надання даних документів
вимагалось Додатком №2 до документації конкурсних торгів, затвердженої рішенням
комітету з конкурсних торгів (протокол №21 від 22.07.2016);
в складі пропозиції учасником надано не копії аналогічних договорів, а
роздруковані і підписані лише учасником договори. Копії актів наданих послуг (на весь
об’єм послуг згідно договорів) та оригінали листів-відгуків контрагентів відсутні.
Надання даних документів вимагалось Додатком №2 до документації конкурсних торгів,
затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів (протокол №21 від 22.07.2016):
в складі пропозиції учасником не надано інформацію на підтвердження відсутності
підстав, визначених п.11,3,4.5 ч. 1 ст.17 Закону, п.1 ч.2 ст.17 Закону та гі.З ч.2 ст.17
Закону. Надання даних документів вимагалось Додатком №2 до документації конкурсних
торгів, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів (протокол №21 від
22.07.2016).
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів
____________________ ;

(цифрами і сливами)
найвища ціна пропозиції конкурсних т о р г і в ____________________ ;

(цифрами і словами)
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів____________________ ;

(цифрами і словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
9.2. Код за ЄДРГІОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке
мало місце).
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
12.1. Дата прийнягтя рішення. 22.09.2016 р.
12.2. Підстави, відповідно до частини 1 статті ЗО Закону України «Про здійснення
державних закупівель - «якщо до оцінки допущ ено пропозиції менше ніж двох
учасників»
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті
16 Закону.
Держ авне підприємство Український державний науково-дослідний інститут
проектування міст «Діпромісто» імені Ю .М .Білокоия.
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до
статті 16 Закону.

- Товариство з обмеж еною відповідальністю Н ауково-виробниче підприємство
«Землягеоінформ»
- Фізична особа-підприєм ець Лукаш ев Віктор Петрович
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17
Закону.
Держ авне підприємство Український державний науково-дослідний інститут
проектування міст «Діпромісто» імені Ю .М .Білоконя
- Товариство з обмеженою відповідальністю Н ауково-виробниче підприємство
«Землягеоінформ»
- Ф ізична особа-підприєм ець Лукаш ев Віктор Петрович
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону,
із зазначенням таких обставин для кожного учасника.
14. Інформація про укладену рамкову угоду.
14.1. Дата та номер рамкової угоди.
14.2. Учасники рамкової угоди.
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.
15. Інша інформація (у тому числі обгрунтування застосування скороченої процедури,
інформація про субпідрядників).
16. Склад комітету з конкурсних торгів:_____________________ _____________________________
Вєтров Ю.В.
голова комітету, перший заступник міського голови
Жильцова А.В. заступник голови комітету, начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення
Турейська О.В. член комітету, начальник відділу з питань регулювання земельних
відносин
........... .
Машко Н.Г.
член комітету, провідний спеціаліст відділу житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
Таран О.М.
секретар комітету, спеціаліст І категорії юридичного в і д д і л у
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)

jT міг
Голова комітету і конкурсних торгів

Ю. В. Ветров

