
Результати позапланового аудиту відповідності дотримання Київською 

міською школою вищої спортивної майстерності (далі – КМШВСМ) актів 

законодавства, планів, процедур, контрактів під час закупівлі робіт з 41.00.4 

(45453000-7) «Будування нежитлових будівель (нове будівництво, 

реконструкція, капітальний і поточні ремонти) (Огорожа)». 

 

В ході аудиту досліджено питання діяльності КМШВСМ щодо дотримання 

актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час здійснення допороговій 

закупівлі робіт з 41.00.4 (45453000-7) «Будування нежитлових будівель (нове 

будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти) (Огорожа)», 

проведення перевірки проектно – кошторисної документації та встановлено 

наступне. 

Замовником торгів КМШВСМ під час здійснення допорогової закупівлі 

допущені порушення дотримання актів законодавства (Положення про 

впровадження та експлуатацію в місті Києві пілотного проекту «Система 

електронних закупівель»  від 23.07.2015 № 764/1628; Порядку здійснення 

допорогових закупівель затверджений Наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 

13.04.2016 № 35) а саме: 

1. В Оголошенні про проведення закупівлі Замовником неналежним чином 

визначено «Технічне завдання» а саме: не надано ескіз огорожі яку планується 

встановити. Технічні показники, які надані в Дефектному акті недостатні для 

здійснення повного цінового аналізу та надання учасниками відповідних цінових 

пропозицій.     

2. В оголошенні про проведення закупівлі допущено невідповідність 

найменування предмета закупівлі найменуванню зазначеному в Додатку до річного 

плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 

рік та найменуванню в проектно – кошторисній документації.  

3. Допущено невідповідність назви предмета закупівлі, яка зазначена в 

оголошенні про закупівлю та у прикріплених файлах в форматі PDF.  

4. Порушено термін розгляду Вимог/Скарг Учасників по закупівлі. 

5. Комітетом з конкурсних торгів прийнято до розгляду пропозицію 

Учасника - Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЛАТФОРМА БУД", 

документи якого завантажено в електронну систему закупівель після завершення 

аукціону. 

6. В протоколах (рішення) засідання комітету Замовника про відхилення 

пропозиції Кандидата, про визначення переможця незазначено склад та підписи 

членів комітету. 

7. Допущено невідповідність умов договору, що оприлюдненні на 

торгівельному майданчику, умовам Договору підряду який укладено 13.06.2016 

року № 13/6 (передбачено попередню оплату у розмірі 30% від загальної суми 

договору). 

8. При складані проектно – кошторисної документації переможцем 

порушено Правила визначення вартості будівництва ДСТУ БД.1.1-1:2013 

безпідставно включені супутні витрати, які є витратами  замовника та які Замовник 

повинен сплатити за окремими договорами, що могло призвести до завищення 

вартості будівництва на 23,15 тис. грн.. 


