
Звіт 

про результати проведення відкритих і двоступеневих торгів 

№ 2 від «11» травня 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). Дегтярьова Оксана Анатоліївна, головний спеціаліст, м. Харків, вул. 

Сумська, б. 64, тел/факс: (057) 7157395,  (057) 715-73-52. 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): 

Департамент освіти Харківської міської ради, 22704183 

2. Джерело фінансування закупівлі. Міський бюджет м.Харкова 

3. Предмет закупівлі: 

3.1.Найменування. Устаткування для автоматичного оброблення інформації (30.02.1) 
лот № 1: комплекси та машини обчислювальні цифрові;  

лот № 2: пристрої введення та виведення (дисплеї візуальні: проекційні) 

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг.2 лоти 
лот № 1: комплекси та машини обчислювальні цифрові – 7од; 7од; 

лот № 2: пристрої введення та виведення (дисплеї візуальні: проекційні) – 19 од. 

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги 

5. Інформування про процедуру закупівлі. 

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про 

закупівлю: www.tender.me.gov.ua. 

5.2 Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про 

закупівлю: www.kharkivosvita.net.ua. 

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в 

державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на 

веб-порталі Міністерства економіки України.  

"Вісник державних закупівель" №25(471) від 28.02.2011, № 24700. 

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в 

відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом) 

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, 

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та 

розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.  

"Вісник державних закупівель" №43/7(489/7) від 12.04.2011, № 040989 

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному 

офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі 

Міністерства економіки України.  

"Вісник державних закупівель" №54(500) від 06.05.2011, № 058350 

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в відповідних 

міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом) 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів. 

6.1.Кількість учасників процедури закупівлі. 14  

Лот №1: 7; Лот №2: 7 

6.2. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові.  

Лот №1: 1. ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Рома, ЛТД»; 

2. ТОВ «СМІТ. Комп’ютери та мережі»; 

3. Українсько-Россійсько-Амеріканське ТОВ підприємство «Спец» салон «Спецвузавтоматика»; 

4. ТОВ «ДІСТІ СТОК»; 

5. ТОВ «К-TRAIDE LTD»; 

6. ТОВ фірма «Карнеол»; 

7. ТОВ «ДіСі Лінк»; 

Лот №2: 1. ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Рома, ЛТД»; 

2. ТОВ «СМІТ. Комп’ютери та мережі»; 

3. Українсько-Россійсько-Амеріканське ТОВ підприємство «Спец» салон «Спецвузавтоматика»; 

4. ТОВ «ДІСТІ СТОК»; 

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


5. ТОВ «К-TRAIDE LTD»; 

6. ТОВ фірма «Карнеол»; 

7. ТОВ «ДіСі Лінк» 

6.3. Ідентифікаційний код/ ідентифікаційний номер.  

Лот №1: 1. 23855495;  2. 31938528; 3. 05837085; 4. 37459591; 5. 20055687; 6. 14108706; 7. 31799566 

Лот №2: 1. 23855495;  2. 31938528; 3. 05837085; 4. 37459591; 5. 20055687; 6. 14108706; 7. 31799566 

6.4 Місцезнаходження.  

Лот №1: 1. 69037, м.Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України,б.39,а/с3360; 

2. 61166, м.Харків,вул.Бакуліна, б.16; 

3. 61012, м.Харків, вул.Полтавський Шлях, б.4; 

4. 61052, м.Харків, вул.Ярославська, б.2/2; 

5. 01042, м.Київ, пр.Новопечерський, б.5; 

6. 61023, м.Харків, вул. Сумська,88,; 

7. 61171, м.Харків, Салтівське Шосе,буд.260А, кв.2  

Лот №2: 1. 69037, м.Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України,б.39,а/с3360; 

2. 61166, м.Харків,вул.Бакуліна, б.16; 

3. 61012, м.Харків, вул.Полтавський Шлях, б.4; 

4. 61052, м.Харків, вул.Ярославська, б.2/2; 

5. 01042, м.Київ, пр.Новопечерський, б.5; 

6. 61023, м.Харків, вул. Сумська,88,; 

7. 61171, м.Харків, Салтівське Шосе,буд.260А, кв.2  

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів: 

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 30.03.2011 до 10-00 год. 

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 30.03.2011 о 12-00 год. 

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. Лот№1: 7; лот№2: 7 

7.4. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі 

застосування процедури двоступеневих торгів).  

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. 

Лот №1: 1. ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Рома, ЛТД», як така, що не відповідає вимогам 

документації конкурсних торгів згідно ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель»; 

4. ТОВ «ДІСТІ СТОК» - як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів 

згідно ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель»; 

5. ТОВ «К-TRAIDE LTD» - як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів 

згідно ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель»; 

7. ТОВ «ДіСі Лінк» - як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів згідно 

ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель»; 

Лот №2: 1. ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Рома, ЛТД», як така, що не відповідає вимогам 

документації конкурсних торгів згідно ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель»; 

4. ТОВ «ДІСТІ СТОК» - як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів 

згідно ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель»; 

5. ТОВ «К-TRAIDE LTD» - як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів 

згідно ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель»; 

7. ТОВ «ДіСі Лінк» - як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів згідно 

ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель»; 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:  

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: 

Лот №1: найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів (з урахуванням ПДВ): 369562,20 грн.(триста 

шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят дві гривні 20 коп.); 

найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів (з урахуванням ПДВ): 387932,58 грн.(триста вісімдесят 

сім тисяч дев’ятсот тридцять дві гривні 58 коп.); 

номер _6_   та  ціна  акцептованої  пропозиції  конкурсних  

торгів _369562,20 грн.(триста шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят дві гривні 20 коп.) ;  

                (цифрами)                                          (словами) 

Лот №2: найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів (з урахуванням ПДВ): 67258,86 грн. 

(шістдесят сім тисяч двісті п’ятдесят вісім гривень 86 коп.); 



найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів (з урахуванням ПДВ): 78853,80 грн. (сімдесят вісім 

тисячі вісімсот п’ятдесят три гривні 80 коп.); 

номер _2_   та  ціна  акцептованої  пропозиції  конкурсних  

торгів _67258,86 грн. (шістдесят сім тисяч двісті п’ятдесят вісім гривень 86 коп.) ;  

                (цифрами)                                          (словами) 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 11.04.2011 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 

9.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові.  

Лот №1 ТОВ фірма «Карнеол»; 

Лот №2 ТОВ «СМІТ. Комп’ютери та мережі» 

9.2. Ідентифікаційний код/ ідентифікаційний номер. Лот №1 14108706;  Лот №2 31938528 

9.3 Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи), тел/факс. 

Лот №1 61023, м.Харків, вул. Сумська,88, телефон (057)719-17-62; 

Лот №2 61012, м.Харків, вул.Полтавський Шлях, б.4, телефон(057)702-04-72. 

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 

Лот №1: 29.04.2011 369562,20 грн.(триста шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят дві гривні 20 

коп. з урахуванням ПДВ; 

Лот №2: 29.04.2011 67258,86 грн. (шістдесят сім тисяч двісті п’ятдесят вісім гривень 86 коп.) з 

урахуванням ПДВ. 

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися.  

12.1. Дата прийняття рішення.  

12.2. Причини.  

13. 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:  

13.1. Перелік  учасників,  що  подали  всі   документи,   які підтверджують  відповідність  учасників  

кваліфікаційним критеріям відповідно  до  статті  16  Закону  та  відповідають  встановленим 

законодавством вимогам.  

№2. ТОВ «СМІТ. Комп’ютери та мережі»; №3. Українсько-Россійсько-Амеріканське ТОВ 

підприємство «Спец» салон «Спецвузавтоматика»; №6. ТОВ фірма «Карнеол» 

13.2. 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. ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Рома, ЛТД»; №4. ТОВ «ДІСТІ СТОК»; №5. ТОВ «К-

TRAIDE LTD»; №7. ТОВ «ДіСі Лінк» 

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону. 

№1. ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Рома, ЛТД»; №2. ТОВ «СМІТ. Комп’ютери та мережі»; 

№3. Українсько-Россійсько-Амеріканське ТОВ підприємство «Спец» салон «Спецвузавтоматика»; 

№4. ТОВ «ДІСТІ СТОК»; №5. ТОВ «К-TRAIDE LTD»; №6. ТОВ фірма «Карнеол»; №7. ТОВ «ДіСі 

Лінк»; 

13.4. Перелік учасників, щодо яких  встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону,  та 

підстава  (перелік  підстав) для кожного такого учасника. --- 

14. Інша  інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).  Оцінка 

пропозицій конкурсних торгів здійснювалася на основі наступних критеріїв: а) ціна пропозиції; б) 

умови розрахунків; в) строк поставки 

15. Склад комітету  з конкурсних торгів 

Стецюра Т.П.-заступник директора Департаменту освіти; Грідіна П.П.,-начальник відділу 

бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер; 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. 


