
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економічного  

розвитку і торгівлі України 

15 вересня 2014 року № 1106 

 

ЗВІТ 

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та 

попередньої кваліфікації 

№6 від 18.06.2015  
 

1. Замовник. 

1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Київблагоустрій» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 26199708 

1.3. Місцезнаходження. вул. Дегтярівська, 31, корпус 2, м. Київ, 03057 

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). Кліпа Іван Анатолійович, директор КП 

«Київблагоустрій», вул. Дегтярівська, 31, корпуc 2, кабінет №212, м. Київ, 03057, телефон: 

(044)489-32-99, 489-31-49, Е-таіl:kyivblago.tender@gmail.com 
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі. 

2.1. Найменування.- 

2.2. Код за ЄДРПОУ.- 

2.3. Місцезнаходження.- 

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.- 

3. Предмет закупівлі. 

3.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги, пов’язані з особистою безпекою (охорона 

офісного приміщення за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, корпуc 2) (код по ДК 016:2010 - 

80.10.1) 
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.- 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Дегтярівська, 31, 

корпус 2, м. Київ, 03057 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. червень-грудень 2015 

року 

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги 

5. Інформування про процедуру закупівлі. 

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про 

закупівлю. www.gukbm.kiev.ua 

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 28.04.2015, №125243, 

ВДЗ №242/1/1(28.04.2015)  
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 веб-

порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 15.06.2015, №147742, ВДЗ №272 

(15.06.2015) 
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. 6 (шість) 

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.  

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВ ГВАРД»; 



2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОБЕЗПЕКА-КОМПЛЕКС»; 

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦПОЖБЕЗПЕКА»; 

4) Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЧ СЕК’ЮРИТІ СЕРВІСИЗ»; 

5) Приватне підприємство «АЛЕКС ЮГ»; 

6) Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР». 

6.3. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків.  

1) 37881399; 

2) 39092502; 

3) 37881933; 

4) 19125038;  

5) 33544720; 

6) 35391275. 

6.4. Місцезнаходження/місце проживання. 

1) вул. Бальзака, 55, кв. 41, м. Київ, 02222; 

2) вул. Мілютенка, 15а/99, м. Київ, 02156; 

3) провулок Лабораторний, 1, офіс №702, м. Київ, 01133; 

4) вул. Оранжерейна, 3, корпус Е, м. Київ, 04112; 

5) вул. Попудренка, 28, м. Київ, 02094; 

6) вул. Здолбунівська, 11, кв. 38, м. Київ, 02081. 

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів. 

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 03.06.2015 до 09 год. 30 хв. 

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 03.06.2015 о 10 год. 30 хв. 

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 6 (шість) 

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі 

застосування процедури двоступеневих торгів).- 

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. 

1) 80018,88 грн. (вісімдесят тисяч вісімнадцять гривень 88 копійок) без ПДВ; 

2) 114995,04 грн. (сто чотирнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять гривень 04 копійки) з 

ПДВ; 

3) 98700,00 грн. (дев’яносто вісім тисяч сімсот гривень 00 копійок) без ПДВ; 

4) 100481,47 грн. (сто тисяч чотириста вісімдесят одна гривня 47 копійок) з ПДВ; 

5) 102206,40 грн. (сто дві тисячі двісті шість гривень 40 копійок) без ПДВ; 

6) 76800,00 грн. (сімдесят шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок) без ПДВ. 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення. 

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВ ГВАРД»: 

- учасником не дотримано вимогу Додатку №1 до документації конкурсних торгів, а саме у 

розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів (калькуляції розрахунку договірної ціни) (с. 

11-17 пропозиції конкурсних торгів) учасником не зазначено вартість одного місяця надання 

послуг; 

- учасником не дотримано вимогу Додатку №4 до документації конкурсних торгів, а саме у 

наданій в складі пропозиції конкурсних торгів довідці щодо наявності працівників відповідної 

кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (с. 33 пропозиції конкурсних торгів) 

учасником не зазначено інформацію про освіту таких працівників; 

- учасником не дотримано вимогу Додатку №3 до документації конкурсних торгів, а саме 

надані у складі пропозиції конкурсних торгів медичні довідки про загальний стан здоров'я, 

зокрема на Пуцика М.В., Кузьмічова В.О., Неволько О.В. (с. 41-42, 53, 65 пропозиції конкурсних 

торгів відповідно) всупереч вимогам документації видані (виписані) раніше ніж за один рік до 

дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (03.06.2015) та при цьому не містять дати 

чинності; 

- учасником не дотримано вимогу Додатку №3 до документації конкурсних торгів, а саме 

надані у складі пропозиції конкурсних торгів документи, які свідчать про відсутність 

судимості осіб охоронців, яких учасник планує залучити до охорони, зокрема на Пуцика М.В., 



Кравченко О.П., Кузьмічова В.О., Куць О.В., Неволько О.В. (с. 43, 49, 55, 61, 67 пропозиції 

конкурсних торгів відповідно) всупереч вимогам документації видані (виписані) раніше ніж за 

один рік до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (03.06.2015) та при цьому не 

містять дати чинності; 

- учасником не дотримано вимогу пункту 1 Розділу III документації конкурсних торгів, а саме 

надана у складі пропозиції конкурсних торгів довідка з обслуговуючого банку про відсутність 

заборгованості за кредитами (с. 157 пропозиції конкурсних торгів), не містить підпису 

уповноваженої посадової особи учасника; 

- учасником не дотримано вимогу пункту 1 Розділу III документації конкурсних торгів, а саме 

надані у складі пропозиції конкурсних торгів інформаційні довідки з Єдиного державного 

реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (с. 165, 167 пропозиції конкурсних 

торгів), не містять підпису уповноваженої посадової особи учасника; 

- учасником не дотримано вимогу пункту 1 Розділу III документації конкурсних торгів, а саме 

надані у складі пропозиції конкурсних торгів довідки про те, що службова (посадова) особа 

Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення 

процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з 

якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (с. 171, 173 пропозиції 

конкурсних торгів), не містять підпису уповноваженої посадової особи учасника; 

- учасником не дотримано вимогу пункту 1 Розділу III документації конкурсних торгів, а саме 

надана у складі пропозиції конкурсних торгів Скорочена інформаційна довідка з Єдиного 

реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (с. 177 

пропозиції конкурсних торгів), не містить підпису уповноваженої посадової особи учасника; 

- учасником не дотримано вимогу пункту 1 Розділу III документації конкурсних торгів, а саме 

надана у складі пропозиції конкурсних торгів довідка податкових (фіскальних) органів про 

відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, платежів (с. 179 пропозиції конкурсних 

торгів), не містить підпису уповноваженої посадової особи учасника; 

- учасником не дотримано вимогу Додатку №4 до документації конкурсних торгів, а саме 

надана у складі пропозиції конкурсних торгів довідка щодо письмової згоди на обробку 

персональних даних працівників охоронців, зазначених у довідці щодо наявності працівників 

відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (с. 255-257 пропозиції 

конкурсних торгів), оформлена не у відповідності до Додатку №8 до документації конкурсних 

торгів (згідно вказаної форми кожна особа надає свою згоду на обробку її персональних 

даних). 

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОБЕЗПЕКА-КОМПЛЕКС»: 

- учасником не дотримано вимогу Додатку №1 до документації конкурсних торгів, а саме у 

розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів (кошторисі вартості послуг з охорони) (с. 

15-16 пропозиції конкурсних торгів) учасником не зазначено вартість одного місяця надання 

послуг; 

- учасником не дотримано вимогу Додатку №4 до документації конкурсних торгів, а саме у 

наданій в складі пропозиції конкурсних торгів довідці щодо наявності працівників відповідної 

кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (с. 79 пропозиції конкурсних торгів) 

учасником не зазначено інформацію про спеціальність таких працівників; 

- учасником не дотримано вимогу пункту 1 Розділу III документації конкурсних торгів, а саме 

надана у складі пропозиції конкурсних торгів довідка з обслуговуючого банку про відсутність 

заборгованості за кредитами (с. 91-92 пропозиції конкурсних торгів), не містить підпису 

уповноваженої посадової особи учасника; 

- учасником не дотримано вимогу пункту 1 Розділу III документації конкурсних торгів, а саме 

надана у складі пропозиції конкурсних торгів інформаційна довідка з Єдиного державного 

реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (с. 95-96 пропозиції конкурсних торгів), 

не містить підпису уповноваженої посадової особи учасника; 

- учасником не дотримано вимогу пункту 1 Розділу III документації конкурсних торгів, а саме 

надана у складі пропозиції конкурсних торгів довідка про те, що службова (посадова) особа 



Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення 

процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з 

якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (с. 99-100 пропозиції 

конкурсних торгів), не містить підпису уповноваженої посадової особи учасника; 

- учасником не дотримано вимогу пункту 1 Розділу III документації конкурсних торгів, а саме 

надана у складі пропозиції конкурсних торгів Інформаційна довідка з Єдиного реєстру 

підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (с. 103-104 

пропозиції конкурсних торгів), не містить підпису уповноваженої посадової особи учасника; 

- учасником не дотримано вимогу п. 7 Додатку №5 до документації конкурсних торгів, а саме 

надана у складі пропозиції конкурсних торгів Інформаційна довідка з Єдиного реєстру 

підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство датована (дата 

формування) 29.04.2015, тоді як відповідно до вимог документації документ повинен бути 

чинним на момент розкриття (03.06.2015), а якщо в документі не встановлено термін його 

дії, він має бути отриманий не раніше ніж за 30 днів до дня розкриття; 

- учасником не дотримано вимогу пункту 1 Розділу III документації конкурсних торгів, а саме 

надана у складі пропозиції конкурсних торгів довідка податкових (фіскальних) органів про 

відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, платежів (с. 105-106 пропозиції 

конкурсних торгів), не містить підпису уповноваженої посадової особи учасника. 

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦПОЖБЕЗПЕКА»: 

- учасником не дотримано вимогу пункту 1 Розділу III документації конкурсних торгів, а саме 

надана у складі пропозиції конкурсних торгів довідка про те, що службова (посадова) особа 

Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення 

процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з 

якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (с. 37 пропозиції конкурсних 

торгів), не містить підпису уповноваженої посадової особи учасника; 

- всупереч Додатку №3 до документації конкурсних торгів, у складі пропозиції конкурсних 

торгів, учасником не надано копії медичних довідок (або аналогічних документів), виданих 

медичними установами про загальний стан здоров'я, заключення психіатра та нарколога; копії 

документів, які б свідчили про відсутність судимості осіб охоронців, яких учасник планує 

залучити до охорони. 

4) Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЧ СЕК’ЮРИТІ СЕРВІСИЗ»: 

- учасником не дотримано вимогу пункту 1 Розділу III документації конкурсних торгів, а саме 

не усі сторінки пропозиції конкурсних торгів пронумеровані та містять підпис уповноваженої 

особи учасника процедури закупівлі; 

- учасником не дотримано вимогу пункту 1 Розділу III документації конкурсних торгів, а саме 

запис на зворотній стороні останньої сторінки із зазначенням кількості пронумерованих 

сторінок не містить дати підпису; 

- учасником не дотримано вимогу Додатку №2 до документації конкурсних торгів, а саме 

надана у складі пропозиції конкурсних торгів довідка «Відомості про учасника» (с. 8 пропозиції 

конкурсних торгів) не містить скороченого найменування учасника; 

 - учасником не дотримано вимогу Додатку №3 до документації конкурсних торгів, а саме 

надані сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду, зокрема на 

Іващука С.В., Пічкова П.І. та відповідна довідка на Кебкала А.О.(с. 35, 45, 38 пропозиції 

конкурсних торгів відповідно) всупереч вимогам документації видані (виписані) раніше ніж за 

один рік до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (03.06.2015) та при цьому не 

містять терміну чинності; 

- учасником не дотримано вимогу Додатку №3 до документації конкурсних торгів, а саме 

надані медичні довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів, зокрема на Іващука С.В., Пічкова П.І., Кебкала А.О.(с. 47, 46, 38 

пропозиції конкурсних торгів відповідно) всупереч вимогам документації видані (виписані) 

раніше ніж за один рік до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (03.06.2015) та при 

цьому не містять терміну чинності; 



- учасником не дотримано вимогу Додатку №3 до документації конкурсних торгів, а саме 

надані у складі пропозиції конкурсних торгів медичні довідки про загальний стан здоров'я на 

осіб охоронців, зазначених у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації , які 

мають необхідні знання та досвід (с. 36, 39, 43, 48 пропозиції конкурсних торгів відповідно) 

всупереч вимогам документації видані (виписані) раніше ніж за один рік до дати розкриття 

пропозицій конкурсних торгів (03.06.2015) та при цьому не містять дати чинності. 

- учасником не дотримано вимогу Додатку №3 до документації конкурсних торгів, а саме 

надані у складі пропозиції конкурсних торгів документи, які б свідчили про відсутність 

судимості осіб охоронців, яких учасник планує залучити до охорони, зокрема на Іващука С.В., 

Кебкала А.О., Пічкова П.І. (с. 34, 37, 44 пропозиції конкурсних торгів відповідно) всупереч 

вимогам документації видані (виписані) раніше ніж за один рік до дати розкриття пропозицій 

конкурсних торгів (03.06.2015) та при цьому не містять дати чинності; 

- всупереч Додатку №4 до документації конкурсних торгів у складі пропозиції конкурсних 

торгів учасником не надано письмову згоду на обробку персональних даних охоронців; 

- учасником не дотримано вимогу Додатку №4 до документації конкурсних торгів, а саме у 

складі пропозиції конкурсних торгів учасником не надано копії усіх договорів, зазначених у 

довідці про наявність досвіду виконання аналогічних договорів (с. 75 пропозиції конкурсних 

торгів); у складі пропозиції конкурсних торгів учасником не надано документи (копії 

документів), які б підтверджували виконання (часткове виконання) договорів, зазначених у 

довідці про наявність досвіду виконання аналогічних договорів. 

5) Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР»: 

- учасником не дотримано вимогу Додатку №3 до документації конкурсних торгів, а саме 

надані медичні довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричного оглядів зокрема на Асауленка А.М., Ганжу Ю.М., Кузьменка Ю.В., Нетребу 

С.М. (с. 25, 27, 31, 34 пропозиції конкурсних торгів відповідно) всупереч вимогам документації 

видані (виписані) раніше ніж за один рік до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів 

(03.06.2015) та при цьому не містять терміну чинності. 

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.- 

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:- 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів __________-__________________; - 
                                                                                                                                  (цифрами і словами) 
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів __________________-__________; - 
                                                                                                                                       (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 ЄДРПОУ / 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 прийняття рішення. 10.06.2015 

12.2. Підстави. Торги відмінено відповідно до абз. 8 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про 

здійснення державних закупівель», а саме: допуск до оцінки пропозицій 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. 

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦПОЖБЕЗПЕКА»;  

2) Приватне підприємство «АЛЕКС ЮГ»; 

3) Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР». 

 13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до 

статті 16 Закону.  

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВ ГВАРД»; 

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОБЕЗПЕКА-КОМПЛЕКС»; 

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЧ СЕК’ЮРИТІ СЕРВІСИЗ»;  

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 

Закону. 

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВ ГВАРД»; 

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦПОЖБЕЗПЕКА»;  

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЧ СЕК’ЮРИТІ СЕРВІСИЗ»;  

4) Приватне підприємство «АЛЕКС ЮГ»; 

5) Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР». 

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із 

зазначенням таких обставин для кожного учасника. Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЕНЕРГОБЕЗПЕКА-КОМПЛЕКС» - учасником не дотримано вимогу п. 7 Додатку №5 до 

документації конкурсних торгів, а саме надана у складі пропозиції конкурсних торгів 

Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у 

справі про банкрутство датована (дата формування) 29.04.2015, тоді як відповідно до вимог 

документації документ повинен бути чинним на момент розкриття (03.06.2015), а якщо в 

документі не встановлено термін його дії, він має бути отриманий не раніше ніж за 30 днів до 

дня розкриття 

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 обґрунтування застосування скороченої процедури, 

інформація про субпідрядників).- 

16. Склад комітету з конкурсних торгів: 

Кліпа І.А. - голова комітету з конкурсних торгів, директор КП «Київблагоустрій».  

Іванченко І.К. - заступник голови комітету з конкурсних торгів, заступник директора – 

начальник юридичного відділу. 

Козулін Є.Ю. - секретар комітету з конкурсних торгів, заступник директора. 

Татарчук Л.В. - старший юрисконсульт сектору по роботі з судами та правоохоронними 

органами юридичного відділу. 

Бердник Н.В. - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку. 

Юшко С.В. - начальник відділу інформаційно-технічної підтримки. 
   (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів) 

 

 

Директор КП «Київблагоустрій», 

голова комітету з конкурсних торгів                                                                                         Кліпа І.А. 
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