
Протокол засідання комітету з конкурсних тогів.  
Розділ: відхилення пропозицій учасників. 

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів управління з питань 
будівництва Луганської міської ради 

від 30.05.2012 р. 
1. Замовник : 

1.1. Повне найменування замовника: 
Управління з питань будівництва Луганської міської ради. 

1.2. Адреса : 
91031 м. Луганськ, кв.Димитрова 30 

1.3. Відповідальний за проведення торгів: 
Обухов Олександр Васильович, телефон: (0642)617654                                                                              

 
2. Інформація про предмет закупівлі 

будівництво позамайданних мереж та інженерних споруд до об’єктів «Нова сучасна крита 
спортивна споруда із штучним льодом для проведення змагань з хокею та фігурного катання 
з трибуною на 500 місць та будівництво басейну за адресою: м.Луганськ, на кв.Степной ( I 
пусковий комплекс) 
 

3. Засідання комітету з конкурсних торгів управління з питань будівництва Луганської 
міської ради відбулось: Дата : 30.05.2012 р. Час : 08-15. 
Місце засідання: м.Луганськ, кв.Димитрова 30, кабінет №204. 
 

ПРИСУТНІ: 
Коваль О.В.  заступник голови комітету з конкурсних торгів - начальник 

виробничо- технічного відділу управління з питань будівництва 
Луганської міської ради 

Близнюкова Л.А. - секретар комітету з конкурсних торгів - начальник планово-
фінансового відділу управління з питань будівництва Луганської 
міської ради 

Касьяненко Н.І. - член комітету з конкурсних торгів - начальник відділу обліку та 
звітності-головний бухгалтер управління з питань будівництва 
Луганської міської ради 

Холодний В.Й. - член комітету з конкурсних торгів - начальник  відділу технічного 
нагляду управління з питань будівництва Луганської міської ради 

Кліміна І.В. - член комітету з конкурсних торгів - головний спеціаліст  планово-
фінансового відділу управління з питань будівництва Луганської 
міської ради 

ВІДСУТНІ   
Обухов О.В. - голова комітету з конкурсних торгів - заступник начальника 

управління з питань будівництва Луганської міської ради 
Сілкіна Т.І. - член комітету з конкурсних торгів - головний спеціаліст - 

юрисконсульт управління з питань будівництва Луганської міської 
ради 

   
4. ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: Розгляд запропонованих пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі 

будівництва позамайданних мереж та інженерних споруд до об’єктів «Нова сучасна крита 
спортивна споруда із штучним льодом для проведення змагань з хокею та фігурного 
катання з трибуною на 500 місць та будівництво басейну за адресою: м.Луганськ, на 
кв.Степной ( I пусковий комплекс) на предмет відповідності вимогам, встановленим в 
Документації конкурсних торгів (далі за текстом — Документація). 
 

5. СЛУХАЛИ:  
1. Заступника голову  комітету Коваля О.В., який зазначив, що  в ході перевірки 

пропозицій  конкурсних торгів була виявлена невідповідність пропозицій Товариства з 
обмеженою відповідальністю „Трест „Луганскгорстрой” та Товариства з обмеженою 
відповідальністю „Монолітспецбуд №2”  умовам  Документації. 
 
Невідповідність полягає у наступному: 
Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю „Трест „Луганскгорстрой” 



1.1 Документи, передбачені документацією конкурсних торгів надані ТОВ „Трест 
„Луганскгорстрой” не у повному обсязі (не має графіка виконання робіт,що є 
невід'ємною частиною проекту договіру) 

1.2 Також виявлена невідповідність пропозиції конкурсних торгів ТОВ „Трест 
„Луганскгорстрой” Додатку № 3 «Технічне завдання»  до Документації: 

 
 

Технічне завдання № 
п/п 

Наименування робіт та витрат 
Один. 
вим. 

Кількість 
За 

пропозицією 
ТОВ«„Трест 
„Луганскгор
строй”» 

1 2 3 4 5 
 2. Наружные сети освещения 

(вынос опор) 
 

 Вентиляція  
4 Установка железобетонных одностоечных 

опор для ВЛ 
0,38 и 6-10 кВ [с траверсами] марки УА1-2  
 серия 3.407.1-136 выпуск 1 

опора 1 Обсяги 
пропущені 

 3. Наружные сети 
электроснабжения 

  4

 3.2. КЛ-10кВ.   
26 Разборка асфальтобетонных покрытий 

тротуаров 
толщиной до 4 см 

  1000м2 0,05 0,005

 
Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю „Монолітспецбуд №2” 

 
1.3 Документи, передбачені документацією конкурсних торгів надані ТОВ „Монолітспецбуд 

№2” не у повному обсязі (не має графіка виконання робіт,що є невід'ємною частиною 
проекту договіру) 
 

Коваль О.В. підкреслив, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону підставою для відхилення 
пропозиції конкурсних торгів являється невідповідність пропозицій умовам документації 
конкурсних торгів. 
Наведених невідповідностей умовам Документації, допущених ТОВ „Трест „Луганскгорстрой” та 
ТОВ „Монолітспецбуд №2”, виходячи зі змісту ст. 29 Закону, достатньо для відхилення їх 
пропозицій. 
 
            За відхилення пропозиції ТОВ „Трест „Луганскгорстрой” та ТОВ „Монолітспецбуд №2”- 
проголосувало членів комітету: “за” – 5, “проти” – 0, “утрималось” – 0 . 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Відхилити пропозицію ТОВ „Трест „Луганскгорстрой” та ТОВ „Монолітспецбуд №2”, як такі, що 
не відповідають умовам  Документації (п.3 ч. 1 ст. 29 Закону). 
2. Відповідно до ч. 2 п. 29 Закону інформацію про відхилення пропозицій з зазначенням 
відповідних підстав надіслати  ТОВ „Трест „Луганскгорстрой” та ТОВ „Монолітспецбуд №2”- 
протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднити в той же термін 
відповідно до ст. 10 Закону.  
3. Допустити до оцінки пропозиції: Товариства з обмеженою відповідальністю „Промагросервіс” 
та Приватного підприємства «МІЛОН-ГАЗ»,   як такі, що відповідають кваліфікаційним вимогам 
та умовам Документації. 

 
 Члени комітету з конкурсних торгів управління з питань будівництва Луганської 
міської ради : 
Заступник голови комітету з конкурсних торгів:  
Начальник виробничо- технічного 
відділу управління з питань 
будівництва Луганської міської ради Коваль О.В. ___________________ 
Члени комітету з конкурсних торгів:  



Начальник відділу обліку та 
звітності-головний бухгалтер 
управління з питань будівництва 
Луганської міської ради Касьяненко Н.І. ___________________ 
Начальник  відділу технічного 
нагляду управління з питань 
будівництва Луганської міської ради Холодний В.Й. ____________________ 
Начальник кошторисно-договірного 
відділу управління з питань 
будівництва Луганської міської ради Кліміна І.В. ____________________ 
Головний спеціаліст-юрисконсульт 
управління з питань будівництва 
Луганської міської ради Сілкіна Т.І. ____________________ 
   
Голова комітету з конкурсних торгів:  
Заступник начальника управління з 
питань будівництва Луганської міської 
ради       Обухов О.В. _________________ 
  

Секретар комітету з конкурсних торгів:  
Начальник планово-фінансового 
відділу управління з питань 
будівництва Луганської міської ради Близнюкова Л.А. 

_________________ 
 

 
 


