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IIPOTOKOJI
po3rnrAy TeHAepHr4x rrporro3r{rlifi

1. HafirrtenyBaHHt 3aMoBHLrKa*. KfI <I{eurpamur{fi rapK Kynbrypr4 ra ni4nouunry>
YepuirincrKoi MicbKoi pa4u

2.Kot sri4no s €APIOV 3aMoBHrKa*.02221142

3. MicqesnixoA)KeHur 3aMoBHprKa*.nyl. Illen.reHxa, 59, u. gepuirin, 14027
4. Honrep rpoqe.4ypv :axyuieni B erexrponuifi cucrerrri :aryninelr*.
uA-20 1 6-0 9 -t 6 -00049 6 -b
5. llepenir< reHAepHr4x uponoszqifi *.

Y.racHkrx l\bl - 3'856'000.00 rpn.
Yqaurur< l\b2 - 3'901'550.00 rpn.
6. HafiuenyBaHHt (4nx ropzgzqHoi oco6u) a6o npi:nurqe, iM'.f,, no 6arbKoni (artr (fi:zunoi
oco6u) yvacrrara *.

Y.racHlar l,lbl - fIlI "Bupo6nnqo-xo\deprlifiHa Siprra "ClI Bra6po6ur-Yrpaisa",36035719
VqacHrrK Ne2 - TOB "JIAM [IPOOI", 38000431
7. Pesynrrar po3rns.{y reHAepHoi uponoszqii (siaxlrreuHr reHAepnoi nponoszqi'i/Aonyrqenns
go ayrqiony).
llponosuqia Y.racHzra lIil "Bnpo6unuo-xouepqiftna Sipua "Cfl Bz6po6ur-Yrpaiua",
36035719,6yna po:rn-aH),ra Ha if ni,qnosianicrr Keari$ixaqifinuu rcpzrepirM, BcraHoBJreHr.rM

crarrelo 16 <llpo ny6ni.uri saryninni> ra yMoBaM reu4epnoi AoKyrvreHraqii 3arr.roeHurca. 3a
pe3ynbraraMl{ po3rnsAy 6yno BcraHoBJreHo, rqo nponosnqir f{acHr.rKa He siruosiAae
rnari(firaqifinnrra xpurepimr, BcraHoBJreHrrM crarrero 16 3arony, yMoBaM ren4epHoi
AoKyMeHTaqii 3arrroeHr{Ka, rqo e ni4cranoro AJrr ei4xuneHnr reHAepHoi upono:uqii.
8. llilcraera ni4xrareHHr reHAepnoi nponoguuii sriruo si crarrero 30 3axouy Vxpaiuz "llpo
ny6ni.*ri :axyninni" (3arony):
llynrr I .racrrHzl crarri 30 3arouy - ytIacHI{K He silnoni.uae rnaritfiraqiftnzu rpurepiau,
BcraHoBneHIrM crarrero 16 3axony;
flynr<r 4'factuHu I crarri 30 3ar<ony - TeHAepHa uporo:zqir He ni4nonigae yvronau reH4epuoi

4orcylrenraqii.

flhnuur:

KynpirueHro lLB.

Cracrron M.M.

Mersnzqenxo B.M.

Cae.reHor A.B.

Hono6paneqr M.B.

3 acrynuv r Ar.rpeKropa KII <I-{lIKraB >9MP, rorroBa
TeHAepHoro xouirery;

InNenep li rareropii KII (IIIIKTaB>HMP , 3acryrrHr4K

ronoBu TeHAepHoro rcouirery;

Craptl;uir Kacr,rp KII dllIKraB>9MP, ceKperap
reHAepHoro xouirery;

foroeHzfi inNenep KII <I{|IKIaB>HMP, uneu
TeHAepHoro r<orrlirery;

Aauini crparop niruroro rearpy KII <I{lIKraB > 9MP,
qneH TeHrepHoro xovitery

(nilnnc)

(niannc)



ПРОТОКОЛ № 4  
засідання тендерного комітету 

Комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку»
Чернігівської міської ради 
від «13» жовтня 2016 року

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.

1 Проведення розгляду та перевірки пропозиції Учасника ПП "Виробничо- 
комерційна фірма "СП Вибробит-Україна", 36035719. за процедурою відкриті торги для 
закупівлі: 42.99.1 Споруди інженерні, інші (44211000-2 Збірні споруди (Відкритті 
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.

СЛУХАЛИ:
1. Купріяненка П.В., голову тендерного комітету, який повідомив про 

необхідність розгляду та перевірки пропозиції Учасника ПП "Виробничо-комерщина 
фірма "СП Вибробит-Україна", 36035719, (першої тендерної пропозиції з переліку 
учасників, що вважається найбільш економічно вигідною пропозицією) при проведенні 
процедури відкриті торги на закупівлю: 42.99.1 Споруди інженерні, інші (4421100 - 
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 ПП "Виробничо-комерційна фірма СП Вибробит- 
Україна", документи його тендерної пропозиції на відповідність вимогам Закону та
тендерної документації Замовника. _

За результатами розгляду тендерної пропозиції Учасника ГІП Виробничо- 
комерційна фірма "СП Вибробит-Україна" було встановлено, що пропозиція не містить 
документів, які вимагались від учасника відповідно до статті 16 Закону, а також інших 
документів щодо умов тендерної документації, як обов’язкові для надання учасником до 
моменту закінчення подання тендерних пропозицій, також пропозиція учасника містить 
не повний перелік технічної специфікації та комплектації вимог замовника зазначених у 
тендерній документації.

ПРИСУТНІ:

Купріяненко П.В.

Сластьон М.М.

Мельниченко В.М.

Савченок A.B. 

Новобранець М.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:



Учасником не були надані такі документи:
1. Копія Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (або про сплату 
єдиного податку), або Витяг з реєстру платників ПДВ.
2. Інформацію про підтвердження застосування Учасником заходів із захисту довкілля.
З Технічні характеристики товару (Додаток 3 до тендерної документації)
4. Документи, що підтверджують дозвіл на роботи з конкретним типом охолоджувачів
відповідно до законодавства.
5. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

довідка, складена у довільній формі, щодо наявності обладнання та матеріально- 
технічної бази, достатньої для виконання умов договору (якщо об’єкти обладнання та 
матеріально-технічної бази (об’єкти, супутнє обладнання, будівлі складу, офісне 
приміщення, тощо) знаходяться в оренді, то учасник підтверджує документально 
наявність таких відносин з власником даного майна завіреними копіями (в установленому 
порядку) договорів, актів, тощо). (У наявній довідці відсутні всі необхідні данні які були
зазначені у тендерній документації).
6. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору

довідка з інформацією щодо виконання учасниками аналогічного договору з 
аналогічним предметом закупівлі, зазначеним у тендерній документації - 42.99.1 Споруди 
інженерні, інші (44211000-2 Збірні споруди (Відкритий льодовий каток зі штучним 
льодом сезонної експлуатації для масового катання і тренувань)) . .
7. Відгуки від контрагента про виконання договору (скан-копія оригінала) або наявність 
оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель звіту про 
виконання договору** (завірена скан-копія)).

Голова тендерного комітету запропонував відхилити пропозицію Учасника ПП 
"В и р о б н и ч о -ко м ер ц ій н а  фірма "СП Вибробит-Україна" відповідно до пп. 1, 4 частини І 
статті 30 Закону як таку, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим 
статтею 16 Закону, умовам тендерної документації Замовника, та винести дане питання на 
голосування («за», «проти», «утримався»).

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

«за» 
(підпис

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;

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

Сластьон М.М.

Мельниченко В.М.

Савченок А.В. (підпис) 

«за»
(підпис)

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

ВИРІШИЛИ:
1 Тендерну пропозицію Учасника ПП "Виробничо-комерційна фірма С11 

Вибробит-Україна" визнати такою, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, 
встановленим статтею 16 Закону, умовам тендерної документації Замовника, та відхилити

“ ^ ^ ^ " - п о р т а л і  Уповноваженого органу  з питань закупівель 
інформацію про відхилення тендерної пропозиції Учасника ПП Виробничо-комерщина



/

/ фірма "СП Вибробит-Україна" у порядку та в строки, встановлені Законом. 

Підписи:

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;

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

/л /у*
Купріяненко П.В. 

Сластьон М.М. 

Мельниченко В.М. 

Савченок А.В.

(підпис) 

(підпис)

(підпис)

Голова тендерного комітету 

Секретар тендерного комітету

П.В. Купріяненко 
(прізвище, ініціали) 
В.М. Мельниченко 
(прізвище, ініціали)
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fIlI "BupoSnuqo-rovrepuifi Ha Qiptrla

" CfI B u6Po 6r'rr-YrP aiHa"

eyn. flpaui, 30, rnr' Xapxis' Xaprincrxa

o6lacrr, YrPaina, 61177

IuQopruaqin upo nigxulenHq TeHAepnoi npono:uuii 
i

I'

;u;trJffi"l"H5"Jfl':ilff ''-,;'=:,il"v-+;";i;;:o""';;;;;gu'iqrIrIl
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i

un.l. 4 ,.ucru*u l crarri 30 3ar<ouy 'rpaluu unpo uy6niuni :aryuinni> eiA 
i

I

25.12.2015 Ns922-VIII' a caMe:

Y.racnur He HaAaB rloBHoro [eP

yqacHuKa na uiAreepAxeHHt r<nali$ir<

qri sui\daraJll4cb siAnoeiAHo Ao yMoB

\nfl HaAaHHfl yqacHI4KOM AO MOMeI

npouosuuifi, a raKox nPouosuqir Y'

rexni.{HOi cuequoir<auii Ta r<ovrunerraqii BI4MO| 3aMoBHI4Ka 3a3Har{eHZX y

ren4epnifi 4or<Yl'reHrallii'

Ha Br{KoHaHH-[ I{acrr4Hvr 1 crarri 30 3ar<ony vrpainu dlpo ny6niuni

rar<yninni)) 3aMoBHur so6oe' sgaHuit' ni4xunuu{ reHAep"y 
"p-11-o:Tqiro 

yuacuHrc'l'

,K TaKy, ulo He siAUOeiAae BuMofavr 3arouy Ta yMOBaM TeHAepHoi 4Oryueurallll'

forosa TeHAePHoro
B. KYnPiflHeHKo


