ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
UA-2019-07-11-003033-b
Дата формування звіту: 29 серпня 2019

1. Найменування замовника:

Департамент молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

42269168

21. Вид предмета закупівлі:

Товари

3. Конкретна
назва предмета
закупівлі

4. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі (за
наявності)

5. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

6. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

7. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Бейсболки
ДК 021:2015:
(Кошти бюджету 18440000-5 —
міста Києва)
Капелюхи та головні
убори

985 штуки

01001, Україна, місто до 30 грудня
Київ, Київ, вулиця
2019
Хрещатик,12

Зимові шапки
ДК 021:2015:
(Кошти бюджету 18440000-5 —
міста Києва)
Капелюхи та головні
убори

985 штуки

01001, Україна, місто до 30 грудня
Київ, Київ, вулиця
2019
Хрещатик, 12

71. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Поставка
товару

Опис

Тип оплати

Оплата Товару здійснюється
Покупцем за визначеною в Договорі
ціною у безготівковій формі,
відповідно до поставленого Товару та
відповідно до наданих видаткових
накладних, протягом 10 (десяти)
банківських днів шляхом
перерахування коштів на банківський
рахунок Продавця. Підставою для
оплати є підписана Сторонами
Видаткова накладна складена
відповідно до Специфікацій.

Період,
(днів)

Пiсляоплата 10

8. Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

11 липня 2019 22:29

9. Кількість учасників процедури
закупівлі:

5

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Банківські 100

10. Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи)
або прізвище, ім’я,
по батькові (для
фізичної особи)

11. Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

12. Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

13. Інформація про наявність і відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні закупівлі”, та наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 цього Закону

ФОП "АФАНАСЬЄВ
ВОЛОДИМИР
ІВАНОВИЧ"

245 068,00
UAH з ПДВ

245 068,00
UAH з ПДВ

Не відповідає вимогам тендерної документації
Учасник ФОП «Афанасьєв Володимир Іванович» у складі своєї
тендерної пропозиції не надав наступні документи на вимогу
тендерної документації:
- реєстру наданих документів;
- тендерну пропозицію;
- інформацію про учасника;
- інформаційну довідку про наявність працівників відповідної
кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (за формою
згідно з додатком 3.1 до тендерної документації);
- інформаційну довідку про наявність досвіду виконання
аналогічного договору (за формою згідно з додатком 3.2 до
тендерної документації), яка має містити інформацію про
виконання аналогічного договору;
- аналогічні (-ий) договори (-ір) разом з видатковими
накладними;
- довідку у довільній формі щодо відсутності підстав у відмові
учаснику в участі у процедурі закупівлі, визначених у статті 17
Закону (учасник може за бажанням використовувати при наданні
згаданої інформації форму наведену у додатку 3.4 до тендерної
документації);
- документи, що підтверджують повноваження посадової особи
або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису
договору про закупівлю;
- свідоцтво про державну реєстрацію, або виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань;
- довідку про захист довкілля (у довільній формі);
- листа-згоду учасника щодо дозволу на обробку персональних
даних за формою згідно з додатком 7 до тендерної документації
(для фізичних осіб, суб‘єктів підприємницької діяльності –
фізичних осіб);
- інформаційну довідку в довільній формі щодо не застосування
до учасника санкцій відповідно до Закону України «Про санкції»
та чинного законодавства України;
- довідку в довільній формі яка містить письмову згоду учасника
з істотними умовами договору, визначеними у додатку 6 до цієї
тендерної документації;
- завізований (погоджений) проект договору, викладений у
Додатку 6 до цієї тендерної документації. Увага! Проект договору
не заповнюється, а лише завіряється (кожна сторінка) підписом
та печаткою(у разі наявності) Уповноваженої особи учасника у
знак повного та беззастережного погодження з умовами проекту
договору;
- гарантійний лист Учасника щодо поставки товару у необхідній
кількості та якості, що відповідає законодавству України,
сертифікатам відповідності, державним стандартам та правилам,
технічним умовам, що пропонуються Учасником, а також у
строки, встановлені Замовником (на фірмовому бланку (за
наявності);
- інформацію про технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у
разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета
закупівлі) згідно з додатком 5 до тендерної документації;
- Висновок державної епідеміологічної експертизи якості товарів.
Учасник у складі тендерної пропозиції не надав фото товару,
який він пропонує для надання Замовнику можливості оцінити
якість.
Учасник не підтвердив що є виробником, або офіційним
представником дилером або дистриб’ютором торгової марки того
товару, який він пропонує: відсутні відповідні підтверджуючі
документи (Договір з компанією, лист-підтвердження, відповідно
до якого Учасник є або офіційним представником дилером або
офіційним дистриб’ютором з продажу Товару виробника,
викладений англійською та перекладений українською, та/або
інші документи передбачені чинним законодавством України,
тощо).

ФОП "ДУХНО
ОЛЕКСІЙ
ВАДИМОВИЧ"

490 136,00
UAH з ПДВ

315 200,00
UAH з ПДВ

Не відповідає вимогам тендерної документації
Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно Закону України
"Про публічні закупівлі" – пункт 4 частини 1 статті 30 Закону.
Відповідно до технічних вимог до закупівлі викладених у додатку
5 до тендерної документації зі змінами затвердженої протоколом
засідання тендерного комітету від 25 липня 2019 року № 268
бейсболки та зимові шапки повинні бути однієї торгової марки,
усі бейсболки та зимові шапки повинні бути однієї моделі, та
мати відповідний логотип. Учасник ФОП «Духно Олексій
Вадимович» в інформації про технічні вимоги запропонованого
товару не зазначає, яку саме торгову марку товару він пропонує.
Відповідно до підпункту 4.4. пункту 4 таблиці 2 Додатку 3
тендерної документації зі змінами затвердженої протоколом
засідання тендерного комітету від 25 липня 2019 року № 268, а
саме: «4.4. Учасник повинен бути виробником або офіційним
представником дилером або дистриб’ютором торгової марки того
товару, який він пропонує. Для цього до складу тендерної
пропозиції Учасник повинен додати відповідні підтверджуючі
документи (Договір з компанією, лист-підтвердження, відповідно
до якого Учасник є або офіційним представником дилером або
офіційним дистриб’ютором з продажу Товару виробника,
викладений англійською та перекладений українською, та/або
інші документи передбачені чинним законодавством України,
тощо).», учасник торгів для підтвердження якості товару,
повинен надати Замовнику у складі своєї тендерної пропозиції
відповідні документи передбачені чинним законодавством
України, які підтверджують факт того, що учасник є або
виробником торгівельної марки, або офіційним представником
дилером торгівельної марки або дистриб’ютором торгівельної
марки того товару, який він пропонує.
Учасник ФОП «Духно Олексій Вадимович» у складі своєї
тендерної пропозиції не надав відповідних документів
передбачених чинним законодавством України, на вимогу
тендерної документації, які підтверджують, що Учасник є
виробником або офіційним представником дилером чи
дистриб’ютором торгівельної марки того товару, який він
пропонує.
Учасник ФОП «Духно Олексій Вадимович» у складі тендерної
пропозиції надав документ, що містить інформацію про технічні,
якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, яким
зазначає наступну інформацію: «Бейсболки та зимові шапки
повинні бути однієї торгової марки. Усі бейсболки та зимові
шапки повинні бути однієї моделі. Та мати відповідний логотип.»
Проте, ніде не зазначено інформацію про торгову марку та її
назву. На фото товару, що наданий учасником ФОП «Духно
Олексій Вадимович» у складі своєї тендерної пропозиції,
бейсболка та зимова шапка не містить логотипу торгівельної
марки. На фото зимової шапки не зрозуміло чи шапка є
реверсивною. Оскільки, відповідно до наданого фото видно, що
шапка має два різних кольори з ліва та з права однієї сторони
(чорний та синій). Не точно зазначений склад зимової шапки.
Учасник ФОП «Духно Олексій Вадимович» на вимогу підпункту
2.8. пункту 2 таблиці 2 додатку 3 до тендерної документації зі
змінами затвердженої протоколом засідання тендерного комітету
від 25 липня 2019 року № 268, а саме: «2.8. Інформаційна довідка
в довільній формі щодо не застосування до учасника санкцій
відповідно до Закону України «Про санкції» та чинного
законодавства України.» не підтвердив в інформаційній довідці в
довільній формі факту не застосування до ФОП «Духно Олексій
Вадимович» санкцій відповідно до Закону України «Про санкції»
та чинного законодавства України, натомість надав гарантійний
лист, що він дотримується вимог даного закону.

ФОП "РЯБЧЕНКО
ЮЛІЯ
АНАТОЛІЇВНА"

459 010,00
UAH з ПДВ

393 990,00
UAH з ПДВ

Не відповідає вимогам тендерної документації
Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно Закону України
"Про публічні закупівлі" – пункт 4 частини 1 статті 30 Закону.
Відповідно до технічних вимог до закупівлі викладених у додатку
5 до тендерної документації зі змінами затвердженої протоколом
засідання тендерного комітету від 25 липня 2019 року № 268
бейсболки та зимові шапки повинні бути однієї торгової марки,
усі бейсболки та зимові шапки повинні бути однієї моделі, та
мати відповідний логотип.
Відповідно до підпункту 4.4. пункту 4 таблиці 2 Додатку 3
тендерної документації зі змінами затвердженої протоколом
засідання тендерного комітету від 25 липня 2019 року № 268, а
саме: «4.4. Учасник повинен бути виробником або офіційним
представником дилером або дистриб’ютором торгової марки того
товару, який він пропонує. Для цього до складу тендерної
пропозиції Учасник повинен додати відповідні підтверджуючі
документи (Договір з компанією, лист-підтвердження, відповідно
до якого Учасник є або офіційним представником дилером або
офіційним дистриб’ютором з продажу Товару виробника,
викладений англійською та перекладений українською, та/або
інші документи передбачені чинним законодавством України,
тощо).», учасник торгів для підтвердження якості товару,
повинен надати Замовнику у складі своєї тендерної пропозиції
відповідні документи, які підтверджують факт того, що учасник є
або виробником торгівельної марки, або офіційним
представником торгівельної марки або дилером торгівельної
марки або дистриб’ютором торгівельної марки того товару, який
він пропонує.
Учасник ФОП «Рябченко Юлія Анатоліївна» у складі своєї
тендерної пропозиції надав лист, відповідно до якого ТОВ
«Спортіеквіп» є офіційним дистриб’ютором торгівельної марки
«Макрон». Проте, не надала жодного документу, стосовно
підтвердження того, що саме учасник ФОП «Рябченко Юлія
Анатоліївна» є офіційним представником дилером чи
дистриб’ютором чи виробником торгівельної марки «Макрон».
Учасник ФОП «Рябченко Юлія Анатоліївна» у складі своєї
тендерної пропозиції не надав відповідних документів на вимогу
тендерної документації, які підтверджують, що Учасник є
виробником або офіційним представником дилером чи
дистриб’ютором торгівельної марки того товару, який він
пропонує.
Учасник ФОП «Рябченко Юлія Анатоліївна» у складі своєї
тендерної пропозиції надала інформацію про технічні
характеристики запропонованого товару, який немає жодних
підписів. Також учасник зазначив, що бейсболка виготовлена з
матеріалу 20% бавовна, 80% акрил, що не відповідає вимогам
тендерної документації Замовника, а саме бейсболка повинна
бути виготовлена зі 100% бавовни. Учасник ФОП «Рябченко Юлія
Анатоліївна» зазначає склад зимової шапки 100% полієстер, що
не відповідає вимогам тендерної документації Замовника, а саме
зимова шапка повинна мати склад не менше 40% акрил, та не
менше 30% вовна. Не зазначено, що шапка є реверсивною.

ТОВ "ДЖОМА
УКРАЇНА"

549 984,60
UAH з ПДВ

549 984,60
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній
документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17
Закону України ”Про публічні закупівлі”

ФОП Тихоненко
С.В.

689 500,00
UAH з ПДВ

689 500,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

14. Дата оприлюднення повідомлення про
намір укласти договір:

16.08.2019 15:41

15. Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про закупівлю (у
разі якщо в результаті проведення торгів
не було укладено договір про закупівлю):

Відсутні

16. Дата укладення договору про
закупівлю:

29 серпня 2019

17. Найменування учасника (для
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної особи), з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ДЖОМА УКРАЇНА"

18. Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

03110, Україна, Київська обл., Київ, вул.
Олексіївська, буд.3

19. Інформація про субпідрядника (у разі
Відсутня
залучення до виконання робіт або надання
послуг):
20. Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

549 984,60 UAH (в тому числі ПДВ 91 664,10
UAH)

21. Дата оприлюднення оголошення з
відомостями про укладену рамкову угоду,
за якою укладено договір про закупівлю (у
разі проведення закупівлі за рамковими
угодами):

Відсутня

22. Ідентифікатор договору:
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