
 

 

  ПРОТОКОЛ  
розгляду тендерних пропозицій  

№05-01 від 23.09.2016 
 
1.Найменування замовника: департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 33457208 
3. Місцезнаходження замовника: 18000, м. Черкаси, Черкаська область, вул. Б. Вишневецького, 
буд. 36 
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2016-08-17-000133-a 
5. Перелік тендерних пропозицій:  

• ТОВ «АК АРТ-БУД» – 1 181 499,00 грн.; 
• ТОВ «ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ» – 1 190 000,00 грн.; 
• ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ» – 
1 200 000,00 грн.; 

• ТОВ «ПБК-Агропроект» - 1 209 000,00 грн.; 
• ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг» – 1 499 999,00 грн.; 
• ТОВ «МАЙСТЕР-БУД» – 1 500 000,00 грн. 

6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) 
учасника:  

• ТОВ «АК АРТ-БУД»; 
• ТОВ «ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ»; 
• ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»; 
• ТОВ «ПБК-Агропроект»; 
• ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг»; 
• ТОВ «МАЙСТЕР-БУД». 

7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції / допущення до 
аукціону):  

За результатами розгляду пропозиції ТОВ «АК АРТ-БУД» по закупівлі робіт з проектування по 
об'єкту «Будівництво Льодового Палацу в м. Черкаси» встановлено, що в супереч вимогам п.1 та п.5  
р.ІІІ тендерної документації учасником не завантажено наступні файли: 

1) інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним 
критеріям: 

- оригінал(-и) позитивного відгуку(-ів) щодо виконаних аналогічних робіт на суму не менше ніж 
850,0 тис. грн., а також копію(-ії) договору(-ів) виконання цих робіт за вищевказаним(-и) відгуком(-а 
ми), завірену учасником. (Фактичне виконання договору(-ів) обов’язково вказати у відгуці(-ках) з 
посиланням на документ(-и) про затвердження розробленої ПКД за таким(-и) договором(-ами). 

- Наявність працівників відповідної кваліфікації: головний архітектор проекту та/або головний 
інженер проекту з відповідним сертифікатом із створення об’єктів архітектури.  

2) інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у ст.17 Закону (згідно 
Додатку 1 цієї документації); 

3) інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а 
також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис 
предмета закупівлі); 

4) документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо 
таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); 

5) інформацією про субпідрядника (субпідрядників); 
6) цінової пропозиції учасника (за формою згідно вимог п.2 р.V цієї документації). 
З огляд на вищевикладене, пропоную відхилити тендерну пропозицію ТОВ «АК АРТ-БУД» 

(учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям; учасник не надав забезпечення тендерної 
пропозиції; тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації). 

Прошу членів комітету проголосувати за надані пропозиції. 
Результат голосування: "за" – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
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8. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України «Про публічні 
закупівлі»:  

Тендерну пропозицію ТОВ «АК АРТ-БУД» відхилено згідно п.1,4  ч.1 ст.30 Закону – учасник не 
відповідає кваліфікаційним критеріям; учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції; тендерна 
пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. 

 
Члени тендерного комітету: 

1. Голова тендерного комітету – заступник  директора 
департаменту економіки та розвитку Барабоха О.В  

2. Секретар комітету - головний спеціаліст відділу розвитку 
конкуренції департаменту економіки та розвитку Степанюк Н.А.  

3. Член комітету - головний спеціаліст відділу розвитку 
конкуренції департаменту економіки та розвитку Недопас О.А.  

 



 

 

3

 
Черкаська міська рада 

Департамент економіки та розвитку 
Тендерний комітет 

18000, м. Черкаси вул. Б.Вишневецького, 36, к. 214, тел./факс (0472) 360168  
e-mail: tender.ckrada@ukr.net 

 
 

Інформація  
 про відхилення тендерної пропозиції  

ТОВ «АК АРТ-БУД» 
 

Згідно згідно п.1,4  ч.1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», пропозицію ТОВ «АК 
АРТ-БУД» по закупівлі робіт з проектування по об'єкту «Будівництво Льодового Палацу в м. 
Черкаси»  відхилено з наступних підстав: 

1. учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям: 
В супереч вимогам п.1 та п.5  р.ІІІ тендерної документації учасником не завантажено файли з 

інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям: 
- оригінал(-и) позитивного відгуку(-ів) щодо виконаних аналогічних робіт на суму не менше ніж 

850,0 тис. грн., а також копію(-ії) договору(-ів) виконання цих робіт за вищевказаним(-и) відгуком(-а 
ми), завірену учасником. (Фактичне виконання договору(-ів) обов’язково вказати у відгуці(-ках) з 
посиланням на документ(-и) про затвердження розробленої ПКД за таким(-и) договором(-ами). 

- Наявність працівників відповідної кваліфікації: головний архітектор проекту та/або головний 
інженер проекту з відповідним сертифікатом із створення об’єктів архітектури. 

2. Тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації: 
В супереч вимогам п.1 р.ІІІ тендерної документації учасником не завантажено наступні 

файли: 
2.1. інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у ст.17 Закону (згідно 

Додатку 1 цієї документації); 
2.2. інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, 

а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис 
предмета закупівлі); 

2.3. документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо 
таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); 

2.4. інформацією про субпідрядника (субпідрядників); 
2.5. цінової пропозиції учасника (за формою згідно вимог п.2 р.V цієї документації). 

3. Учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції. 

Рішення прийнято на засіданні тендерного комітету 23.09.2016.  
 
 

 
Голова тендерного комітету        О.В. Барабоха 
 


