
ПРОТОКОЛ №5 
засідання  комітету  з конкурсних торгів Управління містобудування, архітектури та землекористування 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 
19.07.2011р                                                                                                 10-00 за київським часом  
ПРИСУТНІ: 
Голова  комітету з конкурсних торгів –  
начальник управління                                                                                                         Кацапчук Л.М 
Заступник голови  комітету з конкурсних торгів –заступник начальника  
управління –начальник інженерно-технічного відділу                                                                Ваганов 
І.І. 
Секретар  комітету з конкурсних торгів – головний спеціаліст  
  відділу земельних відносин                                                                                              Мельнік О.В. 
Члени  комітету з конкурсних торгів : 
Головний спеціаліст  відділу архітектури                                                                        Ляшенко Н.Л. 
Головний спеціаліст-юрист  відділу земельних відносин                                              Виниченко С.М 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про розгляд   пропозицій учасників торгів на закупівлю  робіт    з  реконструкції інженерних комунікацій 
по вул.Мельникова, 46 у Шевченківському районі (спортивний комплекс «Авангард»)(розробка проектно-
кошторисної документації, стадія «П») відповідно вимогам  документації з конкурсних торгів 
СЛУХАЛИ  
  Секретаря комітету з конкурсних торгів  Мельнік О.В., яка повідомила про розгляд  пропозицій  учасників 
конкурсних торгів ПАТ «Трест Київспецбуд», ПП «ФАНТ», ПП «Метрополія», ТОВ «Нова Ділова Агенція» 
на відповідність документації з конкурсних торгів(надалі «документація»), саме: 

Учасник №1 ПАТ «Київспецбуд» 

1.Комерційна частина -  документи  які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника 
кваліфікаційним та іншим вимогам Документації з конкурсних торгів (Додатку1 документації) наданні 
учасником в повному обсязі , відповідають  переліку необхідних документів, але деякі оформлені не 
відповідно документації , а саме: 

1)не відповідає п.1 розділу ІІІ документації :стр. 1пропозиції  не пронумерована; 

2)не відповідає а)п.2.8.1 Додатку 1 документації з конкурсних торгів : не прописані адреси –юридична та 
фактична підприємства (стр. 43пропозиції); 

3)В листі підтвердженні щодо згоди підприємства з  «Основними умовами договору» документації 
конкурсних торгів не прописана ще згода на внесення змін в основні умови договору замовника від 
14.06.2011.  

2.Технічна частина: Документи для підтвердження ціни пропозиції надані в повному обсязі, але оформлені 
не відповідно документації: 

 1)не відповідає п.1 розділу ІІІ документації :стр. 1пропозиції  не пронумерована; 

 2)стр2 пропозиції не відповідає формі Додатку №2 документації Формі «Пропозиції конкурсних торгів»: не 
прописана назва листа. 

Учасник №2 ПП «ФАНТ » 
1. Комерційна частина -  документи  які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника 
кваліфікаційним та іншим вимогам Документації з конкурсних торгів (Додатку1 документації) наданні 
учасником в повному обсязі, відповідають  переліку необхідних документів, але деякі оформлені та надані 
не відповідно документації , а саме: 
 1) учасник   надав в своїй пропозиції довідку про аналогічні договори (стр.13 , але по 
таблиці прописані договори не являються аналогічними, тобто не відповідають 
предмету закупівлі.  
 2) Три договори стр15-стр28 пропозиції не являються аналогічними, тобто не 
відповідають предмету закупівлі. 
3) не відповідає б)п.2.8.1 Додатку 1 документації з конкурсних торгів: не прописно телефон для контактів 
керівництва (стр. 67 пропозиції); 
2.Технічна частина: Документи для підтвердження ціни пропозиції надані в повному обсязі, але в кошторисі  
вартості робіт не прописано по найменуванням комунікацій як  в технічній частині. 

Учасник №3 ПП «Меторополія» 

1. Комерційна частина -  документи  які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника 
кваліфікаційним та іншим вимогам Документації з конкурсних торгів (Додатку1 документації) наданні 
учасником в повному обсязі, відповідають  переліку необхідних документів, але деякі оформлені та надані 
не відповідно документації , а саме: 



 1) учасник   надав в своїй пропозиції довідку про аналогічні договори (стр.13 , але по 
таблиці прописані договори не являються аналогічними, тобто не відповідають 
предмету закупівлі.  
 2) Три договори стр15-стр26пропозиції не являються аналогічними, тобто не 
відповідають предмету закупівлі. 
3) не відповідає б)п.2.8.1 Додатку 1 документації з конкурсних торгів: не прописно телефон для контактів 
керівництва (стр. 65 пропозиції); 
2.Технічна частина: Документи для підтвердження ціни пропозиції надані в повному обсязі і відповідають 
технічному завданню Документації з конкурсних торгів 

Учасник №4 ТОВ  «Нова Ділова Агенція» 

1.Комерційна частина -  документи  які вимагаються для підтвердження відповідності 
пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Документації з конкурсних торгів 
(Додатку1 документації)наданні учасником в повному обсязі (відповідають  переліку 
необхідних документів та  оформлені належним чином). 
2.Технічна частина: Документи для підтвердження ціни пропозиції надані в повному обсязі і відповідають 
технічному завданню Документації з конкурсних торгів 
   Пропозиція учасника конкурсних торгів ТОВ «Нова Ділова Агенція» повністю відповідають вимогам 
документації  з конкурсних торгів і може бути допущена до оцінки. 

    2.Член   комітету з конкурсних торгів   Виниченко С.М. запропонував     відхилити    пропозиції Учасників 
торгів ПАТ «Київспецбуд», ПП «ФАНТ»  та ПП «Метрополія»  на підставі п.3Статті 29 Закону України 
«Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р № 2289-VI (надалі «Закон»), (п.3 не відповідає 
умовам документації з конкурсних торгів) на закупівлю  робіт з  реконструкції інженерних комунікацій по 
вул.Мельникова, 46 у Шевченківському районі (спортивний комплекс «Авангард»)(розробка проектно-
кошторисної документації, стадія «П»). 

       Члена комітету з конкурсних торгів   Ляшенко Н.Л. яка повідомила що в зв’язку з допущенням   до 
оцінки торгів тільки одного учасника торгів ТОВ «Нова Ділова Агенція» необхідно відмінити торги на 
підставі на підставі абз.7 п.1Статті 30 Закону, (абз.7 якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох 
учасників) на закупівлю  робіт з  реконструкції інженерних комунікацій по вул.Мельникова, 46 у 
Шевченківському районі (спортивний комплекс «Авангард»)(розробка проектно-кошторисної документації, 
стадія «П»). 

Усі присутні підтримали пропозиції членів  комітету  з конкурсних торгів Виниченко С.М. та Ляшенко Н.Л. 
ВИРІШИЛИ: 
1.Відхилити на підставі п.3Статті 29 Закону пропозиції учасників торгів ПАТ «Київспецбуд», ПП «ФАНТ»  
та ПП «Метрополія». 

2. Учасникам   торгів  ПАТ «Київспецбуд», ПП «ФАНТ»  та ПП «Метрополія»  повідомити письмово 
(факсограмою)  про відхилення їх  пропозицій на закупівлю робіт з реконструкції інженерних комунікацій 
по вул.Мельникова, 46 у Шевченківському районі (спортивний комплекс «Авангард»)(розробка проектно-
кошторисної документації, стадія «П»). 

3. Відмінити торги на підставі на підставі абз.7 п.1Статті 30 Закону (абз.7 якщо до оцінки допущено 
пропозиції менше ніж двох учасників) на закупівлю  робіт з  реконструкції інженерних комунікацій по 
вул.Мельникова, 46 у Шевченківському районі (спортивний комплекс «Авангард»)(розробка проектно-
кошторисної документації, стадія «П»). 

4. Учасника   торгів  ТОВ «Нова Ділова Агенція» повідомити письмово (факсограмою)  про відміну торгів. 

5.Доручити секретарю  комітету з конкурсних торгів Мельнік О.В оформити та оприлюднити   інформацію 
про відхилення  пропозиції  ПАТ «Київспецбуд», ПП «ФАНТ»  та ПП «Метрополія»  в інформаційний 
бюлетень „Вісник державних закупівель” протягом трьох робочих днів. 

6.Доручити секретарю комітету з конкурсних торгів Мельнік О.В оформити та оприлюднити     інформацію 
про відміну торгів на закупівлю  робіт з  реконструкції інженерних комунікацій по вул.Мельникова, 46 у 
Шевченківському районі (спортивний комплекс «Авангард»)(розробка проектно-кошторисної документації, 
стадія «П») в інформаційний бюлетень „Вісник державних закупівель” . 
7. Доручити секретарю з конкурсних торгів Мельнік О.В оформити та надати оголошення про результати  
закупівлі в найближчому випуску інформаційного бюлетеня „Вісник державних закупівель”. 
 
Усі проголосували за.    
О 11 -00 засідання  комітету з конкурсних торгів було завершено. 
 
Заступник голови  комітету з конкурсних торгів         ___________________ І.Ваганов  
 
          Члени комітету з конкурсних торгів: 
                                                                                            ___________________  Н.Ляшенко 



                                                                                              
                                                                                            ___________________ С.Виниченко 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів                         ____________________О.Мельнік 
  
 
Голова  комітету з конкурсних торгів        ____________________ Л.Кацапчук 
 
                                             М.П. 
 
 


