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
№ 5 від 05.05.2015
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. Департамент
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації); 34926981
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. Знесення будівель та споруд (код по ДК 016:2010 43.11.1) (демонтаж самовільно розміщених на території міста об’єктів та їх доставка на
майданчик тимчасового зберігання)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 2500 об’єктів
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Київ
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. травень-грудень 2015 року
4. Процедура закупівлі.
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. 18.03.2015, №093111,
ВДЗ №214/1/1(18.03.2015); 18.03.2015, №003386, APP №214/1/1(18.03.2015)
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 23.04.2015, №119131,
ВДЗ №239(23.04.2015)
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 05.05.2015, №127977, ВДЗ
№245/1/1(05.05.2015); 05.05.2015, №004943, APP №245/1/1(05.05.2015)
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. 2
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Арктика-Адвертайзин»;
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Термо XXI».
6.3. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків.
1) 39111781;

2) 34351362.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання.
1) вул. Ярославів Вал, 13/2/Літера Б, м. Київ, 01054;
2) проспект Московський, 23А, м. Київ, 04073.
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 17.04.2015 до 09 год. 30 хв.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 17.04.2015 о 10 год. 30 хв.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування
процедури двоступеневих торгів). –
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
1) 9975000,00 грн. (дев’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок);
2) 9825000,00 грн. (дев’ять мільйонів вісімсот двадцять п’ять тисяч гривень 00 копійок).
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення. –
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів
9825000,00 грн. (дев’ять мільйонів вісімсот двадцять п’ять тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ;
(цифрами і словами)

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів
9975000,00 грн. (дев’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ;
(цифрами і словами)

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів
9975000,00 грн. (дев’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ.
(цифрами і словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 20.04.2015
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю
«Арктика-Адвертайзин»
9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків. 39111781
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс. вул. Ярославів Вал, 13/2/Літера Б, м. Київ, 01054, телефон: +38(098)7740252).
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
05.05.2015; 9 975 000,00 грн. (дев’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч гривень 00
копійок) без ПДВ
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. –
12.2. Підстави. –
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 «Арктика-Адвертайзин»;
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Термо XXI».
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті
16 Закону. –
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.
1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Арктика-Адвертайзин»;
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Термо XXI».
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 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 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.

