
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

15 вересня 2014 року № 1106 

ЗВІТ 
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій 

№ 3 від 06.02.2015 
 
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). Іванченко Ігор Костянтинович, 
заступник директора – начальник юридичного відділу КП «Київблагоустрій»,                          
вул. Дегтярівська, 31, корпуc 2, кабінет №209, м. Київ, 03057, телефон: (044)489-36-07, 489-31-
49, Е-таіl: kyivblago.tender@gmail.com 

2. Предмет закупівлі. 
2.1. Найменування. Послуги,  пов’язані з особистою безпекою (послуги щодо 

сторожування) (код по  ДК 016:2010 - 80.10.1) 
2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг. -  
2.3. Місце поставки товарів, надання послуг. вул. Богатирська, 1а, м. Київ 
2.4. Строк поставки товарів, надання послуг. січень-грудень 2015 року 
3. Інформація про процедуру закупівлі. 
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 

проведення процедури запиту цінових пропозицій. www.gukbm.kiev.ua 
3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель. 25.12.2014, №221920, ВДЗ №158(25.12.2014) 
3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 20.01.2015, №015184, 
ВДЗ №172(20.01.2015) 

3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових 
пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 
03.02.2015, №033768, ВДЗ №183(03.02.2015) 

4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції. 
4.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 8 
4.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.  

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Служба безпеки «ЧК Комбат»; 
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Ангели-1»;  
3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіріус»;  
4) Приватне підприємство «Форт-Гарант»;  
5) Дочірнє підприємство «Агенство професійної Безпеки «Сокіл»;  
6) Приватне підприємство «ПЕРУН 06 ІНВЕСТ ГРУП»;  
7) Приватне підприємство «Атлант»;  
8) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ-СЕК’ЮРІТІ» 

4.3. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків.  
1) 38342975;  
2) 38062021;  
3) 30264122;  
4) 38135487;  
5) 31507838;  
6) 35198277;  



7) 30223167;  
8) 39405684 

4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).  
1) вул. Оноре де Бальзака, 12, м. Київ, 02225;  
2) пров. Бехтеревський, 4, літера «А», м. Київ, 04053; 
3) вул. Ентузіастів, 7, м. Київ, 02154;  
4) вул. Визволення, 2, м. Вінниця, 21050;  
5) вул. Тополева, 6, оф. 33, м. Київ, 03049; 
6) вул. Попудренка, 28, оф. 8, м. Київ, 03680;  
7) вул. Іскрівська, 3а, оф. 93, м. Київ, 03087;  
8) вул. Декабристів, будинок 2, м. Київ, 02121 

5. Інформація про цінові пропозиції. 
5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час). 13.01.2015 до 09 год. 30 хв. 
5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 13.01.2015 о 10 год. 00 хв. 
5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 8 
5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення.  
1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Служба безпеки «ЧК Комбат» – цінова 

пропозиція учасника не відповідає вимогам ч. 6 ст. 36 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель», а саме: 

- учасником не дотримано вимогу п. 3 Додатку №1 до запиту цінових пропозицій, а саме 
пронумеровано аркуші, а не сторінки; відсутні підпис уповноваженої посадової особи 
учасника і печатка учасника на зворотніх сторонах аркушів його цінової пропозиції; 

- учасником не дотримано вимогу п. 1 Додатку №2 до запиту цінових пропозицій, а саме 
надана довідка про відсутність учасника в єдиній базі даних про підприємства щодо яких 
порушено провадження у справі про банкрутство датована 29.12.2014, тоді як відповідно до 
вимог запиту цінових пропозицій документ повинен бути чинним на момент розкриття 
(13.01.2015), а якщо в документі не встановлено термін його дії, він має бути отриманий не 
раніше ніж за 10 днів до дня розкриття; 

- учасником не дотримано вимогу, визначену в Додатку №4 до запиту цінових 
пропозицій, а саме у складі цінової пропозиції учасника відсутні наступні документи: 
оригінали медичних довідок (про загальний стан здоров'я, заключення психіатра та 
нарколога), довідки про відсутність судимості осіб охоронців, яких учасник планує залучити 
до охорони Об’єкту; документи (засвідчені печаткою (у разі наявності) та підписом учасника 
(уповноваженої особи) копії), що підтверджують проходження особами охоронців, яких 
учасник планує залучити до охорони Об’єкту, служби у лавах Збройних Сил чи інших законних 
військових формуваннях; 

- учасником не дотримано вимогу п. 3 Додатку №2 до запиту цінових пропозицій, а саме 
надано довідку про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, що не була 
чинною на момент розкриття (13.01.2015): довідка була дійсна до 05.01.2015 року (вказаний 
термін дії довідки зазначено в самій довідці). 

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Ангели-1» – цінова пропозиція учасника 
не відповідає вимогам ч. 6 ст. 36 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а 
саме: 

- учасником не дотримано вимогу п. 3 Додатку №1 до запиту цінових пропозицій, а саме 
не усі сторінки цінової пропозиції учасника містять підпис уповноваженої посадової особи 
учасника і печатку учасника; 

- учасником не дотримано вимогу п. 1 Додатку №2 до запиту цінових пропозицій, а саме 
надана довідка про відсутність учасника в єдиній базі даних про підприємства щодо яких 
порушено провадження у справі про банкрутство датована 29.12.2014, тоді як відповідно до 
вимог запиту цінових пропозицій документ повинен бути чинним на момент розкриття 
(13.01.2015), а якщо в документі не встановлено термін його дії, він має бути отриманий не 
раніше ніж за 10 днів до дня розкриття. 



3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіріус» – цінова пропозиція учасника не 
відповідає вимогам ч. 6 ст. 36 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: 

- учасником не дотримано вимогу п. 1 Додатку №2 до запиту цінових пропозицій, а саме 
довідка про відсутність учасника в єдиній базі даних про підприємства щодо яких порушено 
провадження у справі про банкрутство надана у вигляді кольорової ксерокопії, тоді як 
відповідно до вимог запиту цінових пропозицій учасник повинен був надати оригінал або 
нотаріально завірену копію вказаного документу; 

-  учасником не дотримано вимогу, визначену в Додатку №4 до запиту цінових 
пропозицій, а саме у складі цінової пропозиції учасника відсутні наступні документи: 
документи, що підтверджують проходження особами охоронців, яких учасник планує 
залучити до охорони Об’єкту, служби у лавах Збройних Сил чи інших законних військових 
формуваннях; 

- учасником не дотримано вимогу, визначену в Додатку №4 до запиту цінових 
пропозицій, а саме надано ксерокопії медичних довідок (про загальний стан здоров'я, 
заключення психіатра та нарколога) осіб охоронців, яких учасник планує залучити до охорони 
Об’єкту, тоді як відповідно до вимог запиту цінових пропозицій учасник повинен був надати 
їх оригінали. 

4) Приватне підприємство «Форт-Гарант» – цінова пропозиція учасника не відповідає 
вимогам ч. 6 ст. 36 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: 

- учасником не дотримано вимогу п. 3 Додатку №2 до запиту цінових пропозицій, а саме 
довідка про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів надана у вигляді 
кольорової ксерокопії, та яка не завірена учасником, тоді як відповідно до вимог запиту 
цінових пропозицій учасник повинен був надати оригінал або завірену ним копію вказаного 
документу; 

- учасником не дотримано вимогу абз. «з» п. 4 Додатку №2 до запиту цінових 
пропозицій, а саме у складі цінової пропозиції учасника відсутня довідка про можливість 
вчасного та якісного надання послуг на умовах, викладених в запиті цінових пропозицій; 

- учасником не дотримано вимогу абз. в п. 4 Додатку №2 до запиту цінових пропозицій, а 
саме у складі пропозиції учасника на представника учасника, який був присутній на розкритті 
цінових пропозицій відсутній  документ,  який би свідчив про те, що службову (посадову) 
особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення 
процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у 
сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 

- учасником не дотримано вимогу, визначену в Додатку №4 до запиту цінових 
пропозицій, а саме надано кольорову ксерокопію однієї з медичних довідок (а також 
заключення психолога та нарколога), тоді як відповідно до вимог запиту цінових пропозицій 
учасник повинен був надати їх оригінали. 

5) Дочірнє підприємство «Агенство професійної Безпеки «Сокіл» – цінова пропозиція 
учасника не відповідає вимогам ч. 6 ст. 36 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель», а саме: 

- учасником не дотримано вимогу п. 1 Додатку №2 до запиту цінових пропозицій, а саме 
надана довідка щодо відсутності учасника в єдиній базі даних про підприємства щодо яких 
порушено провадження у справі про банкрутство датована 29.12.2014, тоді як відповідно до 
вимог запиту цінових пропозицій документ повинен бути чинним на момент розкриття 
(13.01.2015), а якщо в документі не встановлено термін його дії, він має бути отриманий не 
раніше ніж за 10 днів до дня розкриття. 

6) Приватне підприємство «Атлант» – цінова пропозиція учасника не відповідає 
вимогам ч. 6 ст. 36 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: 

- учасником не дотримано вимогу п. 1 Додатку №2 до запиту цінових пропозицій, а саме 
надана довідка щодо відсутності учасника в єдиній базі даних про підприємства щодо яких 
порушено провадження у справі про банкрутство датована 30.12.2014, тоді як відповідно до 
вимог запиту цінових пропозицій документ повинен бути чинним на момент розкриття 



(13.01.2015), а якщо в документі не встановлено термін його дії, він має бути отриманий не 
раніше ніж за 10 днів до дня розкриття. 

5.5. Ціна кожної цінової пропозиції. 
1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Служба безпеки «ЧК Комбат» – 18 000,00 грн. 
(вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ; 
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Ангели-1» – 211 040,00 грн. (двісті одинадцять 
тисяч сорок гривень 00 копійок) з ПДВ; 
3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіріус» – 182 353,20 грн. (сто вісімдесят дві 
тисячі триста п’ятдесят три гривні 20 копійок) без ПДВ;  
4) Приватне підприємство «Форт-Гарант» – 167 400,00 грн. (сто шістдесят сім тисяч 
чотириста гривень 00 копійок) без ПДВ; 
5) Дочірнє підприємство «Агенство професійної Безпеки «Сокіл» – 158 994,00 грн. (сто 
п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто чотири гривні 00 копійок) без ПДВ; 
6) Приватне підприємство «ПЕРУН 06 ІНВЕСТ ГРУП» – 209 977,20 грн. (двісті дев’ять 
тисяч дев’ятсот сімдесят сім гривень 20 копійок) з ПДВ;  
7) Приватне підприємство «Атлант» – 197 100,00 грн. (сто дев’яносто сім тисяч сто гривень 
00 копійок) без ПДВ; 
8) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ-СЕК’ЮРІТІ» – 214 182,00 грн. (двісті 
чотирнадцять тисяч сто вісімдесят дві гривні 00 копійок) з ПДВ. 

5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу 
ціну (з податком на додану вартість): 
209 977,20 грн. з ПДВ 
           (цифрами) 

двісті дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят сім гривень 20 копійок з ПДВ. 
          (словами) 

5.7. Дата акцепту пропозиції. 16.01.2015 
6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Приватне підприємство «ПЕРУН 06 

ІНВЕСТ ГРУП» 
6.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків. 35198277 
6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. вул. Попудренка, 28, оф. 8, м. Київ, 03680; 

телефон: (044) 558-2939, факс (044) 558-2939 
7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 

29.01.2015; 209 977,20 грн. (двісті дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят сім грн. 20 коп.) з ПДВ 
8. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю. - 
9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій. 
9.1. Дата прийняття рішення. - 
9.2. Підстава. - 
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 

законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - 
Закон), із зазначенням відповідних підстав. 

10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 
Закону. 
1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Служба безпеки «ЧК Комбат»,  
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Ангели-1»,  
3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіріус»,  
4) Приватне підприємство «Форт-Гарант»,  
5) Дочірнє підприємство «Агенство професійної Безпеки «Сокіл»,  
6) Приватне підприємство «ПЕРУН 06 ІНВЕСТ ГРУП»,  
7) Приватне підприємство «Атлант»,  
8) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ-СЕК’ЮРІТІ» 

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



із зазначенням таких обставин для кожного учасника. - 
11. Інша інформація. Протокол відхилення цінових пропозицій, розгляду та допуску до 

процедури оцінювання цінових пропозицій учасників №2-3-ЗЦП від 16.01.2015; Оцінку цінових 
пропозицій проведено за наступною методикою: переможцем процедури запиту цінових 
пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, 
зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну. 

12. 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 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. 

 
 
 

 


