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I]POTOKOJI
po3fn.rAy reHAepHHX npono3I..Iqifi

1. HaftnaenyBaHHs 3aMoBHr,rKa*. KII (UeHTpanbHr4fi rrapK r(ynbrypu ra BiArotII4HKy)
Hepnirincmoi uicrxoi pagu

2.Kot 3riAHo g e.4PlIOV 3aMoBHI4Ka*.Q222II42

3. MicqesHaxoA)KeHH.t{ 3aMoBHLIKa*.eyr. L[es.reHxa, 59, tut. 9epnirin, 14027

4. Horraep npoueAypr4 saryrinni B eneKTpoHnifi cucreui :axyninelt*.
uA-20 1 6-09- 1 6-000496-b
5. lleperir reH.qepHr4x nponosaqifi *,

Y.racHux J\bl - 3'856'000.00 rpu.
V.racum }lb2 - 3'901'550.00 rpn.
6. Hafir,,renyBaHH{ (4nx ropulpt.{uoi oco6u) a6o upisnurqe, iM'-f,, no 6arrxoni (ana Qisuunoi
oco6n) yracuuxa *.

Vqacnux J\bl - fIfI "Bzpo6npr.{o-roMepqiftna Qiplra "ClI Bra6po6ur-Yr<paisa",36035719
V.{acHrzK Jtlb2 - TOB "JIAM [IPOOI", 38000431
7. Pesynrrar po3rnrAy reH.4epHoi npouosraqii (siaxureHHr reHAepnoi npono:uqii/4onyIqeHnr

4o ayxqiony):
llpouosuqis Y.racHuxa TOB "JIAM [IPO(DI", 38000431, nacrytua reH.qepHa uponoszqi.a :
nepenixy y.racuzrin, uo BBaxaerbcr nafi6inrur eronoNriquo euriAHoro npono:nqiero 3a

pe3ynbraraMra aynuiony.
3a pesynrraraMLr po3rrr.s.4y 6yro ncrauoBJreHo, rqo nporosuqiq TOB "JIAM flPO(DI",

38000431, eiAnosi4ae rna:ri$iraqifinuvr r<purepixrra, BcraHoBJIeHIzM crarrero 16, nuvorarvt,

BcraHoBJreHr4M crarreto 17 3arcouy Yrpainu <llpo uy6niuni :axynin:ri>, yMoBaM reu.tepuoi'

AoKyMenraqii 3aN,roeHrxa.

8. llilcraeu eiAxrareHHr reHAepHoi nponosuuil sriaHo si crarrelo 30 3arcoHy Vxpai'Ha

"flpo ny6riuni sarcyuiui" (3axony) : niacyrni.

llianucu:

Kynpi*rerixo rI.B. 3acryunurrurpeKropaKrl <I_{rIKraB>rIMp, forroBa
reHAepHoro rouirery;

Cnacrron M.M.
lnNenep li xareropii KII (I-llIKraB>9MP , 3acryrlut4K
f oJroBrr reHAepHoro rconirery;

Me^nv.renxo B.M. Crapurufi KacI4p KII (IIlIKraB>r{MP, ceKperap
TeHAepHOfO KoMlrery;

Cae.{euox A.B.
forosuuft iHxenep KII (LIlIKraB>r{MP, uleu
TeHAepHoro rorrairery;

Hono6paueur M.B. AaniHicrparop liruroro rearpy Kfl <<lJflKraB>>9MP,

qJreH TeHAepHofo roruirery
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ПРОТОКОЛ № 5 
засідання тендерного комітету 

Комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку»
Чернігівської міської ради 
від «20» жовтня 2016 року 

ПРИСУТНІ:

т. . „  „  Заступник директора КП «ЦПКтаВ»ЧМР, голова
Купріяненко П.В. .J тендерного комітету;

Сластьон М М Інженер ї ї  категорії КП «ЦПКтаВ»ЧМР , заступник
голови тендерного комітету;

Мельниченко В М Старший касир КП «ЦПКтаВ»ЧМР, секретар тендерного
комітету;

Головний інженер КП «ЦПКтаВ»ЧМР, член тендерного 
иавченок /v.o. *комітету;

Новобранець М.В. Адміністратор літнього театру КП «ЦПКтаВ»ЧМР, член
тендерного комітету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проведення розгляду та перевірки пропозиції Учасника ТОВ "ЛДМ ПРОФІ", 

38000431, за процедурою відкриті торги для закупівлі: 42.99Л Споруди інженерні, інші 
(44211000-2 Збірні споруди (Відкритий льодовий каток зі штучним льодом сезонної 
експлуатації для масового катання і тренувань) на відповідність вимогам Закону 
України «Про публічні закупівлі» (далі -  Закон) та тендерної документації Замовника.

2. Щодо визначення переможця процедури закупівлі та прийняття рішення про 
намір укласти договір про закупівлю.

СЛУХАЛИ:

1. Купріяненка П.В., голову тендерного комітету, який повідомив про 
необхідність розгляду та перевірки пропозиції Учасника ТОВ "ЛДМ ПРОФІ", 38000431, 
(наступної тендерної пропозиції з переліку учасників, що вважається найбільш 
економічно вигідною пропозицією за результатами аукціону) при проведенні процедури 
відкриті торги на закупівлю: 42.99Л Споруди інженерні, інші (44211000-2 Збірні 
споруди (Відкритий льодовий каток зі штучним льодом сезонної експлуатації для 
масового катання і тренувань) на відповідність вимогам Закону та тендерної 
документації Замовника.

Купріяненко П.В. зазначив про необхідність перевірки інформації на відсутність 
підстав, визначених частиною першою статті 17 Закону у відкритих єдиних державних 
реєстрах, доступ до яких є вільним.

Члени тендерного комітету перевірили інформацію, що міститься у відкритих 
державних реєстрах, щодо Учасника ТОВ "ЛДМ ПРОФІ", 38000431, документи його 
тендерної пропозиції на відповідність вимогам Закону та тендерної документації 
Замовника.

За результатами розгляду тендерної пропозиції Учасника ТОВ "ЛДМ ПРОФІ", 
38000431, було встановлено, що пропозиція містить документи, які вимагались від 
учасника відповідно до статті 16 Закону, статті 17 Закону.



/

Купріяненко П.В.

Сластьон М.М.

Мельниченко В.М.

Савченок A.B. 

Новобранець М.В.

Заступник директора КП «ЦПКтаВ»ЧМР, голова 
тендерного комітету;

Інженер ї ї  категорії КП «ЦПКтаВ»ЧМР , заступник 
голови тендерного комітету;

Старший касир КП «ЦПКтаВ»ЧМР, секретар 
тендерного комітету;

Головний інженер КП «ЦПКтаВ»ЧМР, член 
тендерного комітету;

Адміністратор літнього театру КП «ЦПКтаВ»ЧМР/ 

член тендерного комітету (п ідпис)

Савченок A.B. головний інженер КП «ЦПКтаВ»ЧМР та Сластьон М.М. Інженер 
ї ї  категорії КП «ЦПКтаВ»ЧМР, доповіли про аналіз пропозиції учасника ТОВ "ЛДМ 
ПРОФІ" на відповідність умовам тендерної документації технічних характеристик 
запропонованого товару.

Савченок A.B. та Сластьон М.М. повідомили про надання ТОВ "ЛДМ ПРОФІ" 
для розгляду та придбання товару відповідно до технічної специфікації, що цілком 
відповідає предмету закупівлі та умовам тендерної документації Замовника (технічнім 
вимогам, додаток 3 тендерної документації).

Зазначені параметри пропозиції Учасника відповідають технічним вимогам 
тендерної документації.

Головний інженер КП «ЦПКтаВ»ЧМР, член 
тендерного комітету;Савченок A.B.

СлаСТЬОН М  М  ^ ^  ^ ivci idvj jj i i  i v i i
голови тендерного комітету;

2. За результатами розгляду тендерної пропозиції Учасника ТОВ "ЛДМ ПРОФІ" 
було встановлено, що пропозиція Учасника ТОВ "ЛДМ ПРОФІ" відповідає 
кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16, вимогам, встановленим статтею 17 
Закону України «Про публічні закупівлі», умовам тендерної документації Замовника.

Купріяненко П.В. голова тендерного комітету, запропонував визнати пропозицію 
учасника ТОВ "ЛДМ ПРОФІ" такою, що відповідає вимогам Закону України «Про 
публічні закупівлі» та умовам тендерної документації Замовника, та винести дане 
питання на голосування («за», «проти», «утримався»).

Купріяненко П.В.

Сластьон М.М.

Мельниченко В.М.

Савченок A.B. 

Новобранець М.В.

Заступник директора КП «ЦПКтаВ»ЧМР, голова 
тендерного комітету;

Інженер ї ї  категорії КП «ЦПКтаВ»ЧМР , заступник 
голови тендерного комітету;

Старший касир КП «ЦПКтаВ»ЧМР, секретар 
тендерного комітету;

Головний інженер КП «ЦПКтаВ»ЧМР, член 
тендерного комітету;

Адміністратор літнього театру КП «ЦПКтаВ»ЧМР, 
член тендерного комітету

«за»



Купріяненко П.В.

Сластьон М.М.

Мельниченко В.М.

Савченок A.B. 

Новобранець М.В.

«за»

(підпис) /2  
«за» :̂

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 
проголосували одноголосно «за».

Відповідно до статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі», замовник 
приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у день визначення переможця.

Голова тендерного комітету Купріяненко П.В. запропонував визначити 
переможцем процедури закупівлі відкриті торги для закупівлі 42.99.1 Споруди інженерні, 
інші (44211000-2 Збірні споруди (Відкритий льодовий каток зі штучним льодом сезонної 
експлуатації для масового катання і тренувань) - ТОВ "ЛДМ ПРОФЇ". та ирийияіи 
рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Призначити відповідальною за оприлюднення інформації на веб-порталі 
Уповноваженого органу відповідно до вимог законодавства Мельниченко В.M., та 
винести це питання на голосування («за», «проти», «утримався»)

Заступник директора КП «ЦПКтаВ»ЧМР, голова 
тендерного комітету;

Інженер її  категорії КП «ЦПКтаВ»ЧМР , заступник 
голови тендерного комітету;

Старший касир КП «ЦПКтаВ»ЧМР, секретар 
тендерного комітету;

Головний інженер КП «ЦПКтаВ»ЧМР, член 
тендерного комітету;

Адміністратор літнього театру КП «ЦПКтаВ»ЧМР, 
член тендерного комітету

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерною комітету 
проголосували одноголосно «за».

ВИРІШИЛИ: . .
1. Визнати пропозицію учасника ТОВ "ЛДМ ПРОФІ", такою, що відповідає 

вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» та умовам тендерної документації
Замовника. . . .  • •

2. Визначити переможцем процедури закупівлі відкриті торги для закупівлі
42.99.1 Споруди інженерні, інші (44211000-2 Збірні споруди (Відкритий льодовий каток зі 
штучним льодом сезонної експлуатації для масового катання і тренувань) - ТОВ "ЛДМ 
ПРОФІ" та прийняти рішення про намір укласти договір про закупівлю.

3. Секретарю тендерного комітету, Мельниченко В.М. забезпечити оприлюднення 
інформації на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до вимог законодавства

Підписи:
Заступник директора КП «ЦПКтаВ»ЧМР. голова 
тендерного комітету;

Інженер ї ї  категорії КП «ЦПКтаВ»ЧМР , заступник 
голови тендерного комітету; (підпи

Старший касир КП «ЦПКтаВ»ЧМР, секретар 
тендерного комітету; (підпис

Головний інженер КП «ЦПКтаВ»ЧМР, член 
тендерного комітету; (то

(підпис)

«за»
(п ідпис)

Купріяненко П.В.

Сластьон М.М.

Мельниченко В.М.

Савченок A.B. 

Новобранець М.В. Адміністратор літнього театру КП «ЦПКтаВ»ЧМР, Л ^  - 
член тендерного комітету (підпис)



Г олова тендерного комітету

Секретар тендерного комітету 
1

V  •

П.В. Купріяненко 
(прізвище, ініціали) 
В.М. Мельниченко 
(прізвище, ініціали)


