Протокол (рішення) засідання Комітету Київського Палацу дітей та юнацтва
про відхилення пропозиції Переможця
№11 від «13» березня 2019 р.
1. Замовник.
1.1. Найменування: Київський Палац дітей та юнацтва
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02141207
1.3. Місцезнаходження: 01010, Україна, місто Київ, вул. Івана Мазепи, 13
2. Предмет закупівлі;
2.1. Найменування предмета закупівлі: Виготовлення дипломів, подяк, грамот, сертифікатів, карток.
- код закупівлі згідно з ДК 021- 2015 (CPV) - 22160000-9 - Буклети.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 7170 шт.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Івана Мазепи 13.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 18.03.2019 р.
3. Дата оприлюднення та ідентифікатор закупівлі; дата 05.03.2019 р. ідентифікатор закупівлі:
UA-2019-03-05-000967-c
4. Дата та час початку Аукціону: Аукціон відбувся 12.03.2019 14:51
5. Дата та час закінчення Аукціону: Аукціон відбувся 12.03.2019 15:12
6. Кандидат-переможець:
6.1.Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ФОП Гончаренко Ольга Валеріївна
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2727300328
6.3. Місце знаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон,
телефакс: вул.Шевченка, б. 278, с. Софіївська Борщагівка, Київська, об.Україна, 08131, т. +380663057071
6.4. Ціна пропозиції: 20 500,00 грн.
6.5. Ціна пропозиції за результатами Аукціону: 18 500,00 грн.
7. Дата прийняття рішення про відхилення переможця за результатами оцінки пропозиції: 13.03.2019р.
8. Обґрунтування відхилення пропозиції Кандидата а саме:
Згідно вимог п.6.3. Наказу від 13 квітня 2016 року № 35 «Про затвердження Порядку здійснення
допорогових закупівель», під час оголошення Закупівлі Замовник розміщує в Системі інформацію про
предмет, очікувану вартість Закупівлі, умови договору, порядок і умови проведення Закупівлі, строк
подання пропозицій, а також вимоги до Учасника та іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною
для проведення Закупівлі.
Відповідно до п.6.9. Наказу № 35, Пропозиція повинна відповідати вимогам, зазначеним Замовником
під час оголошення Закупівлі.
Пунктом 4 Оголошення про проведення закупівлі через систему електронних торгів встановлено
вимогу: «Одночасно з пропозицією Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf)
вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:
- заповнену «Форму пропозиції» згідно Додатку №2»;
При цьому, як вбачається з примітки до Додатку №2, Форма “ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ”
оформляється та подається за встановленою замовником формою, учасник не повинен відступати від даної
форми.
Всупереч вищевикладеному, учасник ФОП Гончаренко Ольга Валеріївна подала цінову пропозицію
не за встановленою формою;
Пунктом 4 Оголошення про проведення закупівлі через систему електронних торгів встановлено
вимогу: «Одночасно з пропозицією Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf)
вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:
- основні умови договору, які будуть включені до договору про закупівлю Додаток №5;
Всупереч вищевикладеному, учасник ФОП Гончаренко Ольга Валеріївна у своїй тендерній
пропозиції не надала заповнений проект договору.

З підстав вищевикладеного, учасник ФОП Гончаренко Ольга Валеріївна підлягає дискваліфікації на
підставі п.6.9. Наказу № 35.
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