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Звіт 
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

та попередньої кваліфікації
№ 3 від 11.08.2015

1. Замовник.
1.1. Найменування: комунальний заклад "Запорізька обласна універсальна наукова 
бібліотека імені О.М. Горького" Запорізької обласної ради.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02222012.
1.3. Місце знаходження: проспект Леніна, 142, м. Запоріжжя, 69600.
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, e-mail): Гриценко Людмила Миколаївна, проспект 
Леніна, 142, к. 17, м. Запоріжжя, 69600; тел.(061)787-53-43, тел./факс:(061)787-53-54, 
zounb  @  yandex  .  ua.
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування. 
2.2.Код за ЄДРПОУ.
2.3.Місце знаходження.
2.4.Найменування  та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.
3. Предмет закупівлі.
3.1 Найменування предмета закупівлі: 58.11.1 Книжки друковані 58.11.11-00.00; 58.11.12-
00.00; 58.11.13-00.00; 58.11.14-00.00; 58.11.15-00.00; 58.11.16-00.00; 58.11.19-00.00
3.2.Кількість товару або обсяг виконання робіт, чи надання послуг: 5939 примірників
3.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: проспект Леніна, 142, 
      м. Запоріжжя, 69600.
3.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: травень-грудень 2015 р.
4. Процедура закупівлі: відкриті торги 
5. Інформування про процедуру закупівлі
5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю: www.zounb.zp.ua.
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 30.03.2015
№ 100401.
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер 
повідомлення  про акцепт ппропозиції конкурсних торгів.
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-
порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 23.06.2015  № 152622.
5.5. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою 
укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з 
питань закупівель.
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2.
6.2. Найменування/прізвище, ім'я по-батькові:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Професіонал”
2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Центр учбової 
літератури”
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер платника податків:
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1. 32595705 - Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Професіонал”;
2. 39140587 - Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Центр учбової 
літератури”.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
1. вул. Генерала Наумова, 23Б, м. Київ, 03164 - Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Видавничий дім “Професіонал”
2. вул. Електриків, 23, оф.10, м. Київ, 04176 - Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Видавничий дім “Центр учбової літератури”
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 21.05.2015, 09:30
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 21.05.2015, 10:00
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування 
процедури двоступеневих торгів): -
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:
1. 719537,00 грн.  - Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім 
“Професіонал”;
2. 718143,00 грн. - Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Центр 
учбової літератури”.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення:
1.  Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Професіонал”. 
Пропозиція відхилена на підставі пунктів 1 та 3 частини першої статті 29 Закону «не 
відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст. 16 Закону; пропозиція 
конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів»: усупереч 
вимогам п.3 розділу ІІІ ДКТ строк дії банківської гарантії менше 90 календарних днів з 
дати розкриття; усупереч вимогам п. 4.4 Додатку 3 ДКТ у складі пропозиції надана 
тільки одна довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості 
за кредитами, хоча  у пропозиції конкурсних торгів фігурує два обслуговуючих банка 
учасника; усупереч п. 5.6 Додатку 3 ДКТ довідка про відсутність заборгованості з 
податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів не є дійсною на
момент розкриття.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Центр учбової 
літератури”. Пропозиція відхилена на підставі пунктів 1 та 3 частини першої статті 29 
Закону «не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст. 16 Закону; 
пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів»: 
усупереч вимогам п. 4.4 Додатку 3 ДКТ у складі пропозиції надана тільки одна довідка з 
обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, хоча  у 
пропозиції конкурсних торгів фігурує два обслуговуючих банка учасника; усупереч п. 
5.6 Додатку 3 ДКТ довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, 
що контролюються органами доходів і зборів не є дійсною на момент розкриття; 
усупереч вимогам п.3 розділу ІІІ ДКТ строк дії банківської гарантії менше 90 
календарних днів з дати розкриття.

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціна пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів;
найвища  ціна пропозиції конкурсних торгів;
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів.
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів
9. Інформація про учасника з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/ прізвище, ім'я по-батькові.
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер платника податків.



9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 
телефон, телефакс.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума визначена в договорі про закупівлю.
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке 
мало місце).
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися
12.1. Дата прийняття рішення: 17.06.2015.
12.2. Підстави: відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів (абз. 6 ч. 1 ст. 30 ЗУ “Про 
здійснення державних закупівель”).
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників 
кваліфікаційним критеріям згідно зі стттею 16 Закону, та наявність відсутність обставин, 
установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 
Закону.
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 
16 Закону:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Професіонал”:усупереч 
вимогам п. 4.4 Додатку 3 ДКТ у складі пропозиції надана тільки одна довідка з 
обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, хоча  у 
пропозиції конкурсних торгів фігурує два обслуговуючих банка учасника;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Центр учбової 
літератури”: усупереч вимогам п. 4.4 Додатку 3 ДКТ у складі пропозиції надана тільки 
одна довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за 
кредитами, хоча  у пропозиції конкурсних торгів фігурує два обслуговуючих банка 
учасника;

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

13.4.  Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із 
зазначеням таких обставин для кожного учасниками

14. Інформація про рамкову угоду.

14.1. Дата та номер рамкової угоди.

14.2. Учасники рамкової угоди.

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.

15. Інша інформація (у тому числі обгрунтування застосування скороченої процедури, 
інформація про субпідрядників).

16. Склад комітету з конкурсних торгів:

Кійко  О. М. заступник директора                                                                    

Гороховець М. С., головний бухгалтер
Кравець Т. С., головний бібліотекар 
Савкіна О. А., завідувач відділу

                


