
ПРОТОКОЛ
засідання комітету з конкурсних торгів

КЗ “ЗОУНБ ім. О. М. Горького” ЗОР
№ 14 від 17.06.2015

Присутні:
Члени комітету   з конкурс  них торгів:
Кійко О. М..
Гороховець М.С.
Гриценко Л.М.
Савкіна О.А.
Кравець Т. С. 

Порядок денний:
Розгляд пропозицій конкурсних торгів, які надійшли щодо закупівлі книжок 

друкованих (58.11.1)
Слухали:

- заступника голови комітету з конкурсних торгів  Гороховець М. С.,  яка доповіла, що
відповідно  до  Закону  України  «Про  здійснення  державних  закупівель»  (далі  –  Закон),
розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю книжок друкованих (58.11.1) відбулося
в день закінчення строку подачі пропозицій конкурсних торгів, а саме -  21.05.2015 о 10:00.
Було отримано дві пропозиції від учасників: 

• Товариства з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім “Професіонал”";

• Товариства з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім “Центр учбової 
літератури”"

- голову комітету  Кійко О. М., яка доповіла, що під час детального розгляду наданих
пропозицій учасників були виявлені наступні зауваження: 

1) до пропозиції  ТОВ "Видавничий дім “Професіонал”":

• 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) до пропозиції  ТОВ "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;



• 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.

- заступника голови комітету з конкурсних торгів Гороховець М. С., яка  запропонувла
відхилити  пропозицію ТОВ "Видавничий дім  “Професіонал”"  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».

ГОЛОСУВАЛИ:

За - одноголосно

Проти - нема

Утримались – нема

СЛУХАЛИ:

- заступника голови комітету з конкурсних торгів Гороховець М. С., яка  запропонувла
відхилити  пропозицію  ТОВ  "Видавничий  дім  “Центр  учбової  літератури”"  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».

ГОЛОСУВАЛИ:

За - одноголосно

Проти - нема

Утримались – нема

СЛУХАЛИ:

- секретаря комітету Кравець Т. С., яка запропонувала відмінити торги через відхилення
всіх пропозицій конкурсних торгів згідно  з Законом на підставі  абзацу 6 частини першої
статті 30 Закону (відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів).  

ГОЛОСУВАЛИ:

За - одноголосно

Проти - нема

Утримались – нема

ВИРІШИЛИ:

1. Відхилити  пропозицію  конкурсних  торгів  товариства  з  обмеженою  відповідальністю
"Видавничий дім “Професіонал”"  на підставі  пунктів 1 та 3 частини першої статті 29
Закону.

2. Відхилити  пропозицію  конкурсних  торгів   товариства  з  обмеженою  відповідальністю
"Видавничий дім “Центр учбової літератури”" на підставі пунктів 1 та 3 частини першої
статті 29 Закону. 

3. Підготувати інформацію про відхилення із зазначенням підстав відхилення та надіслати
ТОВ  "Видавничий  дім  “Професіонал”" та   ТОВ  "Видавничий  дім  “Центр  учбової



літератури”" відповідно до частини 2 статті 29 Закону. Відповідальна – Кравець Т. С.

4. Оприлюднити інформацію про  відхилення  пропозицій  на  веб-порталі  Уповноваженого
органу відповідно до статті 10 Закону. Відповідальна – Кравець Т. С.

5. Відмінити  торги  щодо  закупівлі  книжок  друкованих  (58.11.1) через  відхилення  всіх
пропозицій  конкурсних  торгів  на  підставі   абзацу  6  частини першої  статті  30  Закону
(відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів). 

6. Підготувати повідомлення про відміну торгів, надіслати усім учасникам протягом трьох
робочих днів з дня прийняття відповідного рішення та оприлюднити відповідно до статті
10 Закону. Відповідальна - Кравець Т. С.

7. Підготувати оголошення про результати торгів і звіт та оприлюднити відповідно до статті
10 Закону. Відповідальна - Кравець Т. С.

Голова комітету з конкурсних торгів ______________ О.М. Кійко

Секретарь комітету з конкурсних торгів  ______________       Т. С. Кравець 
Заступник голови  комітету з
конкурсних торгів _______________ М.С. Гороховець

Члени комітету _______________ О. А. Савкіна
з конкурсних торгів

_______________ Л. М. Гриценко


