
Звіт 

про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій 

№ 3 від « 11 »  серпня  2011 року 
1. Замовник:   

1.1. Найменування: Департамент освіти Харківської міської ради  
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22704183 
1.3. Місцезнаходження. м. Харків, вул. Сумська, б. 64, 61002 

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, е-mail). Коротка Людмила Володимирівна, головний 
спеціаліст, 61002,м.Харків, вул. Сумська, б. 64, тел/факс: (057) 7-157-274, (057) 7-157-352.  
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): 

Департамент освіти Харківської міської ради, 22704183 
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти міського бюджету 

3. Предмет закупівлі: 
3.1.Найменування. Меблі інші (36.14.1) (ліжко дитяче для дошкільного віку – 290 од.; ліжко 
дитяче для ясельного віку – 155 од.; шафа дитяча для одягу (4 секції) – 45 од.) 

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 3 найменування 

Ліжко дитяче для дошкільного віку   – 290 од.; 

Ліжко дитяче для ясельного віку  – 155 од.; 
Шафа дитяча для одягу (4 секції)  – 45 од 

4. Інформування про процедуру закупівлі. 
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація 
про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua. 

4.2 Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 
проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності): www.kharkivosvita.net.ua. 

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі 
Міністерства економіки України.  

"Вісник державних закупівель" №79(525) від 04.07.2011, № 105842. 
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого 

в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного 
на веб-порталі Міністерства економіки України.  
"Вісник державних закупівель" №88(534) від 25.07.2011, № 127158 

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових 
пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань 

державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.  
"Вісник державних закупівель" №94/8(540/8) від 09.08.2011, № 140920 
5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції цінові пропозиції. 

5.1.Кількість учасників процедури закупівлі. 5  
5.2. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові.  

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ МЕБЛІ»; 

2.Товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТ МЕБЛІВ»; 
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕБЛЕВА ФАБРИКА ПРЕМ’ЄРА»; 

4. Фізична особа-підприємець Калита Дмитро Олександрович; 
5. Фізична особа-підприємець Іванов Андрій Павлович. 

5.3. Ідентифікаційний код/ ідентифікаційний номер.  
1. 35728441; 

2. 34184347; 

3. 33410877; 

4. 2644500896; 

5. 2867600358. 
5.4 Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).  

1. м.Дніпропетровськ, вул. Автодорівська, б.1-а, оф.225, 49008; 

2. м. Київ, п-р. Воз’єднання , б.7-а, к.2, 02175; 
3. м.Харків, вул.Коновалова,5А, 61009; 

4. м.Харків, провул.Чередниченківський, 7, кв.258, 61098; 

http://www.tender.me.gov.ua/
http://www.kharkivosvita.net.ua/


5. м.Харків, вул.Куйбишева, 7, кв.17, 61037. 
6. Інформація щодо цінових пропозицій: 

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час). 19.07.2011 до 10-00 год. 
6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 19.07.2011 о 12-00 год. 

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 5 
6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення. 

1. ТОВ «ПАРИТЕТ МЕБЛІ» - як така, що не відповідає вимогам замовника, зазначеним у 

запиті згідно ч.6 ст.36 Закону України “Про здійснення державних закупівель”;  
2. ТОВ «СВІТ МЕБЛІВ» - як така, що не відповідає вимогам замовника, зазначеним у 

запиті згідно ч.6 ст.36 Закону України “Про здійснення державних закупівель”;  
3. ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА ПРЕМ’ЄРА» - як така, що не відповідає вимогам 

замовника, зазначеним у запиті згідно ч.6 ст.36 Закону України “Про здійснення державних 

закупівель”. 
6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції. 

1. 154800,00 грн. (сто п’ятдесят чотири тисячі вісімсот гривень 00 коп) (з урахуванням 
ПДВ); 

2. 199260,00 грн. (сто дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят гривень 00 коп ) (з 

урахуванням ПДВ); 
3. 152211,00 грн. (сто п’ятдесят дві тисячі двісті одинадцять гривень 00 коп) (з 

урахуванням ПДВ); 
4. 195795,00 грн. (сто дев’яносто п’ять тисяч сімсот дев’яносто п’ять гривень 00 коп) (ПДВ 

не передбачено);  

5. 177800,00 грн. (сто сімдесят сім тисяч вісімсот гривень 00 коп) (ПДВ не передбачено). 
6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з 
ПДВ)  

         _177800,00 грн (сто сімдесят сім тисяч вісімсот гривень 00 коп);  (ПДВ не передбачено) 
                (цифрами)                                          (словами) 

6.7. Дата акцепту пропозиці. 21.07.2011 
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
7.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові.  

Фізична особа-підприємець Іванов Андрій Павлович 
7.2. Ідентифікаційний код/ ідентифікаційний номер. 2867600358 

7.3 Місцезнаходження, телефон, телефакс 
м.Харків, вул.Куйбишева, 7, кв.17,61037, тел.(057)732-80-36 
8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 

04.08.2011 177800 грн 00 коп (сто сімдесят сім тисяч  вісімсот гривень 00коп) (ПДВ не 
передбачено) 

9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю. -- 
10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася.  
10.1. Дата прийняття рішення.  

10.2. Підстави.  
11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством 

вимогам  документів,  що підтверджують  відповідність  учасників  кваліфікаційним критеріям 
відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 
Закону, із  зазначенням  відповідних підстав:  

11.1. Перелік  учасників,  що  подали  всі   документи,   які підтверджують  відповідність  
учасників  кваліфікаційним критеріям відповідно  до  статті  16  Закону  та  відповідають  

встановленим законодавством вимогам.  
4. Фізична особа-підприємець Калита Дмитро Олександрович; 
5. Фізична особа-підприємець Іванов Андрій Павлович. 

11.2. Перелік учасників, які не  подали  документи,  що підтверджують відповідність  учасників  
кваліфікаційним  критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не 

відповідають встановленим законодавством вимогам. 
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ МЕБЛІ»; 

2.Товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТ МЕБЛІВ»; 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕБЛЕВА ФАБРИКА ПРЕМ’ЄРА» 
11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону. 



1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ МЕБЛІ»; 

2.Товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТ МЕБЛІВ»; 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕБЛЕВА ФАБРИКА ПРЕМ’ЄРА»; 

4. Фізична особа-підприємець Калита Дмитро Олександрович; 

5. Фізична особа-підприємець Іванов Андрій Павлович. 
11.4. Перелік учасників, щодо яких  встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону,  та 
підстава  (перелік  підстав) для кожного такого учасника. --- 

12. Інша  інформація  
Процедуру запиту цінових пропозицій обрано відповідно до ч.1 ст.35 Закону України “Про 

здійснення державних закупівель” 
Пропозиції учасників №1. ТОВ «ПАРИТЕТ МЕБЛІ, №2. ТОВ «СВІТ МЕБЛІВ», №3 ТОВ 

«МЕБЛЕВА ФАБРИКА ПРЕМ’ЄРА» відхилені - як такі, що не відповідають вимогам 

замовника, зазначеним у запиті згідно ч.6 ст.36 Закону України “Про здійснення державних 
закупівель”. 

Зупинення процедури закупівлі у зв’язку з оскарженням рішень, дій або бездіяльності 
замовника не було.  
13. Склад комітету  з конкурсних торгів 

Стецюра Т.П.-заступник директора Департаменту освіти; Дегтярьова О.А.- головний спеціаліст 

загального відділу; Костюшин О.С.- начальник групи технічного нагляду; Коротка Л.В.-

головний спеціаліст – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності. 

 

 
Голова комітету  
з конкурсних торгів         ___Стецюра Т.П.____  __________________ 
    (прізвище, ініціали)    (підпис) 

          М. П. 


