
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-10-27-009950-a
Дата формування звіту: 20 грудня 2021

Найменування замовника: Харківський національний автомобільно-дорожній
університет

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071168

Місцезнаходження замовника: 61002, Україна, Харківська область, м. Харків, вул.
Ярослава Мудрого 25

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: послуги поводження з побутовими відходами

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:90510000-5: Утилізація/видалення
сміття та поводження зі сміттям

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

послуги
поводження з
побутовими
відходами

ДК 021:2015: 90510000-5
— Утилізація/видалення
сміття та поводження зі
сміттям

2721 метри
кубічні

0, Україна, 2,
Відповідно до
документації, 4

до 31 грудня
2022

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Пiсляоплата 15 Календарні 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

27 жовтня 2021 16:16

Кількість учасників закупівлі: 3



Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям згідно
зі статтею 16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 цього
Закону



ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС"

347 025,60 UAH з
ПДВ

347 025,60
UAH з ПДВ

Учасник процедури закупівлі не
відповідає встановленим абзацом
першим частини третьої статті 22
Закону вимогам до учасника
відповідно до законодавства
Згідно п. 8 Додатку 1 до тендерної
документації ДК 021:2015: 90510000-5
«Утилізація/видалення сміття та
поводження зі сміттям» (послуги
поводження з побутовими відходами),
затвердженої протоколом
уповноважених осіб від 27.10.2021 р.,
учасник зобов‘язаний надати «Дозвіл
на здійснення операцій у сфері
поводження з відходами якщо
діяльність учасника призводить до
утворення відходів, для яких Пзув
перевищує 1000; або лист (довідку) у
довільній формі про отримання такого
дозволу за принципом мовчазної згоди
відповідно до Закону України «Про
дозвільну систему у сфері
господарської діяльності»; або лист
(довідку) про відсутність законодавчої
вимоги щодо отримання такого
дозволу».
Учасником не наданий жодний з
перелічених документів.
Відповідно до абзацу 1 частини 3
статті 22 Закону України «Про
публічні закупівлі» тендерна
документація може містити іншу
інформацію, вимоги щодо наявності
якої передбачені законодавством та
яку замовник вважає за необхідне
включити до тендерної документації.
Зокрема, вказана вимога встановлена
замовником на підставі пункту с) ст.17
Закону України «Про відходи», згідно
якого суб'єкти господарської
діяльності у сфері поводження з
відходами зобов'язані мати дозвіл на
здійснення операцій у сфері
поводження з відходами, якщо їхня
діяльність призводить до утворення
відходів, для яких Пзув перевищує
1000, та відповідно до пункту 40
додатку до Закону України «Про
Перелік документів дозвільного
характеру у сфері господарської
діяльності».
Відповідно до абзацу 2 пункту 1
частини 1 статті 31 Закону України
«Про публічні закупівлі» замовник
відхиляє тендерну пропозицію із
зазначенням аргументації в
електронній системі закупівель в разі,
якщо учасник не відповідає
встановленим абзацом 1 частини 3
статті 22 Закону вимогам до учасника
відповідно до законодавства.



КП "Комплекс з вивозу
побутових відходів"

376 894,95 UAH з
ПДВ

376 894,95
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним критеріям,
встановленим в тендерній
документації. Відсутні підстави для
відмови, установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні закупівлі”

ТОВ "МЕГАТРАНС
ІНВЕСТ"

383 364,00 UAH з
ПДВ

383 364,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

06.12.2021 15:34

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

17 грудня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

376 894,95 UAH (в тому числі ПДВ 62 815,82 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

61140, Україна, Харківська область, м. Харків, пров.
Золотий, 4

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 646

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%


