ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

« 19 квітня» 2017 року

Присутні:

№6

Голова тендерного комітету
Заступник голови тендерного комітету
Секретар тендерного комітету
Члени тендерного комітету

м. Кропивницький

Мездрін В.М.
Гавришко Н.В.
Гудим Т.А.
Мартинова І.В.
Жарова І.М. (відпустка)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про розгляд тендерної пропозиції учасника, яка визнана найбільш
економічно вигідною, щодо закупівлі за предметом: Доповнення цифрової
топографічної зйомки міста М 1:500 (Код 71354100-5 за ДК 021:2015 - Послуги
з цифрового картографування»).

Щодо питання 1 порядку денного слухали:
Голову тендерного комітету Мездріна В.М.
Доповідач повідомив, що згідно з пунктом 15 частини 1 статті 1 Закону
України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) переможець процедури
закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та
умовам., що визначені у тендерній документації, і визнана найбільш економічно
вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір.
Згідно з частиною 6 статті 28 Закону за результатами розгляду та оцінки
тендерної пропозиції замовник визначає переможця та приймає рішення про
намір укласти договір згідно з вимогами Закону.
Згідно зі статтею 32 Закону рішення про намір укласти договір про
закупівлю приймається замовником у день визначення переможця, та протягом
одного дня після прийняття такого рішення замовник оприлюднює на Вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір та
надсилає його переможцю. Замовник укладає договір про закупівлю з
учасником, який визнаний переможцем торгів протягом строку дії його
пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір
укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та
пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення права на оскарження
рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж
через 10 днів з дати оприлюднення на Веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
В' той же час, відповідно до статті 16 Закону Замовник вимагає від
учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх
відповідність кваліфікаційним критеріям. Визначені замовником згідно з цією
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статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують
інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначаються в
тендерній документації.
Згідно зі статтею ЗО Закону Замовник відхиляє тендерну пропозицію в
разі наявності підстав, зокрема якщо учасник не відповідає кваліфікаційним
критеріям, установленим статтею 16 Закону чи тендерна пропозиція не
відповідає умовам тендерної документації. Інформація про відхилення
тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення
оприлюднюється в електронній системі закупівель та _ автоматично
надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через
електронну систему закупівель.
За детальним розглядом тендерної пропозиції учасника (ФОП Говоруха
О.В.), визначеної найбільш економічно вигідною та відповідно до переліку
кваліфікаційних критеріїв до учасників та переліку документів, що мають бути
надані для підтвердження кваліфікації, встановлено р>яд недоліків.
1. Документи щодо проведення повірки вимірювальних засобів не
завірені належним чином, що ставить під сумнів їх справжність.
2. В реквізитах учасника обслуговуючим банком зазначений
ПАТ «Укрсиббанк», а довідку щодо відсутності заборгованості надано
ПАТ «Кредобанк» від 23 березня 2017 року, до дати оголошення іщо
проведення закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу (27.03.2017), що
суперечить п.4.4 Кваліфікаційних критеріїв.
3. В інформаційних довідках не вказано жодної дати формування довідки.
4. Додатком 4 тендерної документації передбачено надання учасником у
складі тендерної пропозиції документів, які підтверджують відповідність
тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим
вимогам до предмета закупівлі, зокрема детальний розрахунок вартості послугз
пояснювальною запискою.
Таким чином, тендерна пропозиція учасника ФОП Говоруха О.В. не
відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16,17 цього
Закону, а тому наявні підстави для її відхилення.
Враховуючи вищевикладене, голова тендерного комітету запропонував
винести на голосування питання щодо відхилення тендерної пропозиції ФОП
Говоруха О.В. щодо закупівлі за предметом: Доповнення цифрової
топографічної зйомки міста М 1:500 (Код /1354100-5 за ДК 021:2015 —Послуги
з цифрового картографування»).
УХВАЛИЛИ:
1. Відхилити тендерну пропозицію ФОП Говоруха О.В. щодо закупівлі за
предметом: Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500
(Код 71354100-5 за ДК 021:2015 - Послуги з цифрового картографування») у
зв’язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
2. Секретарю тендерного комітету протягом одного дня з дня прийняття
цього рішення оприлюднити через авторизований електронний майданчик на

з
Веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим
органом
та
Законом,
повідомлення
про
відхилення
пропозиції
учасника/переможця.
ГОЛОСУВАЛИ:
Склад комітету:
Голова тендерного комітету
Заступник голови тендерного комітету
Секретар тендерного комітету
Член тендерного комітету
Підписи:
Члени тендерного комітету
Голова тендерного комітету

Заступник голови тендерного
Секретар тендерного комітету

Прізвище та
ініціали
Мездрін В.М.
Гавришко Н.В.
Гудим Т.А.
Мартинова І.В.

Результати
голосування
(«За», «Проти»,
«Утримався»)
За
За
За
За

