ЗВІТ №3
про результати проведення процедури відкритих
торгів
від 16.05.2013 р.
1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний музей «Меморіал пам’яті жертв
голодоморів в Україні».
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36588948.
1.3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. Лаврська,
3, кімната № 23, 01601.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з
часниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер
телефону та телефаксу із значенням коду міжміського телефонного
зв'язку, e-mail): Ходус Інна Іванівна - заступник генерального директора,
Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. Лаврська, 3, кімната № 23, 01601,
тел.(044) 254-45-89; факс (044) 254-45-89, e-mail: inna_memori@ukr.net
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство культури України,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37535703.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду державного
бюджету.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: категорія 80.10.1 за ДК 016:2010послуги пов’язані з особистою безпекою (послуги щодо сторожування).
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
цілодобове сторожування одним постом будівлі та прилеглої території
Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні».
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Україна,
м. Київ, Печерський район, вул. Лаврська, 3.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 22
травня по 31 грудня 2013 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 застосування процедури закупівлі в одного учасника (у
разі наявності)
www: memorialholodomors.org.ua
5.3. Дата оприлюднення та 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: «12»
березня 2013 року, №091629 (ТРП).
5.4. Дата оприлюднення та 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.
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було
опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України «14» травня 2013 року, «Вісник
державних закупівель», №37/4, номер оголошення 126829 (ТРП).
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:3(три).
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
Приватне підприємство «Конгрес»;
Приватне підприємство «Центр охоронних послуг К 49»;
Приватне підприємство «Група компаній Шериф».
6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника
податків:
ПП «КОНГРЕС» - ЄДРПОУ 31065623;
ПП «ЦОП К 49» - ЄДРПОУ 37064342
ПП «Група компаній Шериф» - ЄДРПОУ 33882179
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
ПП «Конгрес» адреса: Україна, м. Київ, Дарницький р-н,
вул. Б. Гмирі, 1/2, кв. 64, 02140.
ПП «Центр охоронних послуг «ЦОП К 49» адреса: Україна, м. Київ,
Соломянський р-н, вул. Богданівська, 10, 03049.
ПП «Група Компаній Шериф» адреса: Україна, м. Київ, Дарницький р-н,
вул. Харковське шосе, 56, к 434, 02093.
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час):
ПП «Конгрес» 26.04.2013 р. о 09.43 год;
ПП «ЦОП К 49» 26.04.2013 р. о 09.50 год;
ПП «Група Компаній Шериф» 26.04.2013 р. о 09.58 год.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 26.04.2013
р. о 15.00 год.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів 3 (три).
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:
ПП «Конгрес» 86016,00 грн. з ПДВ, не має досвіду надання послуг з
охорони Національних музеїв;
ПП «ЦОП К 49» 88220,16 грн. без ПДВ, має досвід надання послуг з
охорони Національних музеїв;
ПП «Група Компаній Шериф» 96768,00 грн. з ПДВ, має досвід надання
послуг з охорони Національних музеїв;
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування
підстав відхилення:
пропозиція конкурсних торгів ПП «ЦОП К 49». Причина відхилиння: на
других сторінках листів 1-10, 12-29, 31-44 та 46-73 відсутні видбитки
печатки, відсутні підписи уповноваженної особи, сторінки не
пронумеровані, другі сторінки листів 11, 30, 45 мають видбитки печатки
та підпис відповідальної особи, але не пронумеровані, чим порушено
вимоги Документації конкурсних торгів, а саме: п.1 Розділ 3: «Усі сторінки
пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути
пронумеровавані та містити підписи уповноваженної особи учасника
процедури закупівлі, а також відбитки печатки». В пропозиції конкурсних
торгів, відсутня форма № 3. Пропозиція конкурсних торгів не відповідає
вимогам Документації конкурсних торгів.
пропозиція конкурсних торгів ПП «Група Компаній ШЕРИФ». Причина
відхилиння: Згідно Закону Про ліцензування певних видів господарської
діяльності Стаття 16. Переоформлення ліцензії
«Зміна місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
фізичної особи - підприємця». Приватне підприємство «Група Компанії
ШЕРИФ» змінило місце знаходження, а саме: місце знаходження 02093,
м Київ, вул. Поліська, 22 кв. 216, змінено на 02091, м. Київ, вул.
Харковське шосе, 56, к 434 ліцензія, згідно Закону Про ліцензування
певних видів господарської діяльності Стаття 16 певним чином не
переоформлено. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є не
дійсною.
Банківська гарантія конкурсних торгів № G0413/0098 та ДОВІДКА про
відсутність боргу з податків і зборів (обов’язкових платежів), що
контролюються державною податковою інспекцією у Дарницкому районі
м. Києва державної податкової служби надани на неіснуючу адресу.
Запит на отримання Документації конкурсних торгів був наданий
Приватним підприємством «ШЕРИФ ОХОРОНА» ЄДРПОУ 35945151, а
пропозиція конкурсних торгів була надана Приватному підприємству
«Група Компаній ШЕРИФ» ЄДРПОУ 33882179. Пропозиція конкурсних
торгів не відповідає вимогам Документації конкурсних торгів.
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів ______________;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів ______________;
номер ____ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

_______________ ; ____________________________.
(цифрами) (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. Ідентифікаційний код/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.
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: відмінено.
12.1. Дата прийняття рішення 08.05.2013 р.
12.2. Причини - до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про здійснення державних
закупівель» торги вважати такими, що відмінено.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність
установленим законодавством вимогам документів, що
підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям
відповідно до статті 16 Закону 2289-17), 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 (2289-17) та відповідають установленим
законодавством вимогам: ПП «Конгрес», ПП «ЦОП К 49».
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують
відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16
Закону ( 2289-17 ), або подані документи не відповідають установленим
законодавством вимогам «Група Компаній Шериф».
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені
статтею 17 Закону ( 2289-17 ).
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені
статтею 17 Закону ( 2289-17), та підстава (перелік підстав) для кожного
такого учасника.
14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування
скороченої процедури).
15. Склад комітету з конкурсних торгів:
Головний бухгалтер
Коток Неля Вікторовна

____________________

(підпис)
Провідний екскурсовод
Ляшенко Ярослава Володимирівна _____________________
(підпис)

Голова комітету з конкурсних торгів
Кульбачний Вадим Павлович
(підпис)

___________________
М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів
Ходус Інна Іванівна

_______________________
(підпис)

