ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і
двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
№ 6 від 22 квітня 2016 року
1. Замовник.
1.1. Найменування. Національна академія державного управління при Президентові України.
1.2. Код за ЄДРПОУ 23696843.
1.3. Місцезнаходження. вул. Е.Потьє,20, 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). Саєнко Олександр Васильович, заступник начальника управління − начальник експлуатаційнотехнічного відділу господарського управління, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, кабінет 114 тел. (044)483-03-40, т/ф (044) 48121-55,E-mail: nadu_gosp@ukr.net.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне
управління справами. 00037256.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.
3 . Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: код 80.10.1- послуги, пов’язані з особистою безпекою (Послуги пов’язані з особистою
безпекою та за єдиного закупівельного словника ДК 201:2015-79713000-5послуги з охорони об’єктів та особистої
охорони .
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, 04050,
м.Київ, вул.Пугачова, 12/2, м.Київ, вул.Софії Перовської, 5, м.Київ, вул.Мельникова 36/1.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: квітень-грудень 2016року.

4. Інформація про процедуру закупівлі: відкриті торги/
4.1.Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування
переговорної процедури закупівлі. www.academy.gov.ua.
4.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель: № 024892, “ВДЗ’№ 20(01.02.2016) від 01 лютого2016 року.
4.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:№ 083660, “ВДЗ’№ 56(23.03.2016) від 23 березня2016року
4.4. Дата і номер оголошення
про результати процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель. :№ 098462, “ВДЗ’№ 68(08.04.2016) від 08 квітня 2016 року..
5. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів
5.1 Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:ТОВ “Укрохоронсервіс ”
5.1.1.Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової карти платника податків:30821244
5.1.2.Місце знаходження/ місце проживання:вул. вул.Транспортна,буд 7-г, кВ.13, м Одеса, індекс 65039;
5.2.Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:ТОВ Холдинг»Група компаній “Атлант”
5.2.1 Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової карти платника податків:36567179
5.2.2.Місце знаходження/ місце проживання:вул. Іскрівська, будинок 3, офіс 77, м Київ, індекс 03087;
5.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПП“Комсервіс-Безпека”
5.3.1.Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової карти платника податків:35900097
5.3.2.Місце знаходження/ місце проживання:Проспект Героїв Сталінграда, 6, м Київ, індекс 04210;
5.4. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПП“Охоронне підприємство Шеріф”
5.4.1.Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової карти платника податків:33882158
5.4.2.Місце знаходження/ місце проживання:вул Поліська,22, кв 126, м Київ, індекс 02090;
5.5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПП“ Охорона -002”
5.5.1.Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової карти платника податків:39415320
5.5.2.Місце знаходження/ місце проживання:Київська область, Оболонський р*он, проспект Оболонський,35
індекс 04205;
6.Інформація щодо пропозиції конкурсних торгів
6.1. Строк подання пропозиції конкурсних торгів (дата і час) 02 березня 2016 до 11год 00 хв.
6.2. Дата розкриття конкурсних торгів (дата і час) 02 березня 2016 о 12 год 00 хв.
6.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів 5 (п’ять )

6.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури
двоступеневих торгів):6.5.Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:
1) ТОВ “Укрохоронсервіс”- 451440,00 гривень (чотириста пятдесят одна тисяча чотириста сорок грн.00коп) з
ПДВ;
2) ТОВ Холдинг» Група компаній “Атлант”- 497760,00 гривень ( чотириста девяносто сім тисяч сімсот
шістьдесят грн. 00коп.)з ПДВ;
3) ПП “Комсервіс-Безпека”- 508593,60 гривень (п’ятсот вісім тисяч п’ятсот дев’яносто три грн..60 коп.в.т.ч.
ПДВ.
4) ПП “Охоронне підприємство Шериф”- 530640,00 гривень(п’ятсот тридцять тисяч шістсот сорок грн..
00коп) без ПДВ.
5) ПП “Охорона - 002”- 531432,00 гривень( п’ятсот тридцять одна тисяча чотириста тридцять дві грн.. 00коп)
без. ПДВ.
6.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення:
1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Укрохоронсервіс” згідно пункт 3 частини 1статті 29 Закону
України “Про здійснення державних закупівель” № 1197-VІІ від 10.04.2014 ( далі- “Закон про закупівлі”), надана
пропозиція конкурсних торгів учасника не відповідає документації конкурсних торгів та відхилена.
2) Товариство з обмеженою відповідальністю Холдинг» Група компаній “Атлант”- згідно пункт 3 частини
1статті 29 Закону України “Про здійснення державних закупівель” № 1197-VІІ від 10.04.2014 ( далі- “Закон про
закупівлі”), надана пропозиція конкурсних торгів учасника не відповідає документації конкурсних торгів та
відхилена.
3) Приватне підприємство“Комсервіс -Безпека” згідно пункт 3 частини 1статті 29 Закону України “Про
здійснення державних закупівель” № 1197-VІІ від 10.04.2014 ( далі- “Закон про закупівлі”), надана пропозиція
конкурсних торгів учасника не відповідає документації конкурсних торгів та відхилена
7.Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
7.1.Ціна пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозицій конкурсних торгів: 530640,00 гривень без ПДВ ( п’ятсот тридцять тисяч шістсот сорок грн.
00 копійок);
найвища ціна пропозицій конкурсних торгів: 531432,00 гривень без ПДВ (п’ятсот тридцять одна гривня чотириста
тридцять дві грн..00 коп)
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 530640,00 гривень без ПДВ ( п’ятсот тридцять тисяч шістсот сорок
грн. 00 копійок
7.2.Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів 18 березня 2016 року.
8. Іформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1.Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:Приватне підприємство “Охоронне підприємство Шериф ”
8.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової карти платника податків:33882158
8.3.Місце знаходження( для юридичної особи)/ місце проживання( для фізичної особи):вул. Поліська, 22, кв
126, м Київ, індекс 02093, тел./факс (044) 581-93-63;(044) 503-70-16;
9. Дата укладання договору про закупівлю та сума . визначена в договорі про закупівлю:
06 квітня 2016року 530640,00 гривень без ПДВ ( п’ятсот тридцять тисяч шістсот сорок грн. 00 копійок
10. Підстави для прийняття рішення про не укладання договору про закупівлю( якщо таке мало місце):11. Відміна торгів або визначення іх такими, що не відбулися.
12.1. Дата прийняття рішення:12.2. Причини:12.Зведенна інформація замовника про наявність та відповідальність установленим законодавством вимоги документів, що
підтверджують відповідальність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність
обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
12.1.Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

1) Приватне підприємство “Охоронне підприємство Шериф”- підприємство має необхідне обладнання та
матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід,
має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність
2) Приватне підприємство “Охорона -002”- підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну
базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні
аналогічних договорів та фінансову спроможність.
12.2.Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
1).Товариство з обмеженою відповідальністю “Укрохоронсервіс” Згідно п.3 ч.1 ст.29 Закону “пропозиція
конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів”.
В порушення вимог п.4.2.2 ДКТ відсутність копії медичних довідок Наказ Міністерства охорони здоров’я за № 246
від 21.05.2007р. “про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій” на 18
працівників надано картку працівника, який підлягає періодичному медичному огляду ;
2) ТОВ Холдинг» Група компаній “Атлант” Згідно п.3 ч.1ст.29 Закону “пропозиція конкурсних торгів не
відповідає умовам документації конкурсних торгів”.
В порушенні вимог п.4.2.2. ДКТ відсутність у складі пропозиції копій медичних довідок про проходження
обов’язкового медичного огляду Наказ Міністерства охорони здоров’я за № 246 від 21.05.2007р. “про затвердження
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”
відсутні сторінки 2-3 трудової книжки у Макаренка Д.М. - п.4.2.2. ДКТ;
невідповідність запису у трудовій книжці Одинокого О.Ф. з інформацією викладеною у довідці про працівників.
По трудовій книжці досвід роботи – 1рік, а у довідці про працівників вказано 8 років - п.4.2.2. ДКТ;

наявність працівників: Мельник О.М., Гавриленко М.П. – пенсійного віку, в технічному завданні ДКТ (додаток)
зазначена вимога про те, що охоронники повинні бути не пенсійного віку(технічне завдання додаток № 6);
довідка про відсутність підстав для відмови по ст. 17 Закону не містить інформацію по кожному пункту статті 17
Закону окрім пунктів 1, 6 та 9 частини першої. Інформацію по пункту 2 частини другої статті 17 Закону надають
учасники, які здійснюють діяльність відповідно до статуту - розділ V, п. 3.2.ДКТ.
3) ) ПП “Комсервіс-Безпека”- Згідно п.3 ч.1 ст.29 Закону “пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам
документації конкурсних торгів”.
В порушенні вимог п.4.2.2. ДКТ відсутність у складі пропозиції копій медичних довідок про проходження
обов’язкового медичного огляду Наказ Міністерства охорони здоров’я за № 246 від 21.05.2007р. “про затвердження
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”;
охоронники Котенко-Деда П.М., Кучерук А.М. – відсутні сертифікати про проходження психіатричного та
наркологічного огляду – п.4.2.2 ДКТ;
охоронник Усатенко О.В. – не надано свідоцтво охоронника про присвоєння 3 розряду - п. 4.2.1 ДКТ;
у довідці про виконання аналогічних договорів не вказана сума – ст. 241- п. 5.1. ДКТ; до Договору з ТОВ «Завод
Ізумруд» відсутні акти наданих послуг з листопада 2013 року по жовтень 2015 року – п.5.2. ДКТ;
до Договору з ТОВ «Комод менеджмент» відсутні акти наданих послуг з травня 2014 року по жовтень 2015 року
- п.5.2. ДКТ;
до Договору з ТОВ «Ластівка ЛТД» відсутні акти наданих послуг з квітня 2012 року по жовтень 2015 року п.5.2. ДКТ;
до Договору з ПАТ «Сбербанк Росії» відсутні акти наданих послуг з березня 2015 року по вересень 2015 року п.5.2. ДКТ;
до Договору з ДП «Оріфлейм Косметік» відсутні акти наданих послуг з вересня 2014 року по жовтень 2015 року - п.5.2.
ДКТ;
відсутня довідка про відсутність підстав для відмови по ст.17 Закону – розділ V, п. 3.2.ДКТ.

12.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини визначені статтею 17 Закону:1) ТОВ “Укрохоронсервіс”
2) ТОВ Холдинг» Група компаній “Атлант”»
3) ПП “Комсервіс-Безпека”
4) ПП “Охоронне підприємство Шериф”- 530640,00 гривень(п’ятсот тридцять тисяч шістсот сорок грн.. 00коп)
без ПДВ.
5) ПП “Охорона - 002”12.4.Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких
обставин для кожного учасника:13.Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про
субпідрядників).
Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом ( у кількості не менше двох)
здійснювалась на основі критерію «Ціна». Переможцем конкурсних торгів визнаний учасник. Який відповідає
кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів. Що відповідає умовам, визначеним у
документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

14.Склад комітету з конкурсних торгів.
Віце- президент Попок А.А.
Директор Інституту “Вища школа державного управління ”Романюк С.А
Вчений секретар Національної академії Рачинський А.П.
Начальник управління планування фінансів, бухгалтерського обліку і звітності- головний бухгалтер
Гаврилюк В.М.
Начальник господарського управління Власенко В.П.
Провідний фахівець відділу комплексного захисту інформаційних систем управління інформації
Іванов О.В.
Начальник управління організації фундаментальних та прикладних досліджень, голова
профспілкового комітету з конкурсних торгів Загороднюк С.В.
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