
протокол Nb 6

засiдання тендерного koмiTery управлiння мiстобулування та архiтектури

Луганськоi обласноi державноТ адмiнiстрачii

вiд 1б.10.2018 р.
Початок 12:00 год.
Мiсце засiдання 93400, Лугансъка

вул. Фелоренка, бул. 1 8б.

ПРИсУТНI:
З асmупнuк zоло в u mенd epHozo комimеmу 

"

начаJIьник вiддiлу мiстобулiвного кадастру

угrравлiння Mi отобудування та архiтектури
облдержадмiнiстрачii

Членu mенdерноzо комimеmу:
- головний спецiалiст-юрисконсульт

та архiтектури управлiння мiстобудування та

архiтектури облдержалмiнi страцiТ

- головний спецiалiст - бухгалтер

управлiння мiстобудування та

архiтектури облдержадмiнi страчiТ

Секр еmар meHdepHozo комimеmу :

- головний спецiалiст вiддiлу мiстобудiвного
кадастру управлiння мiстобудування та

архiтектури облдержалмiнi страцiТ

м. Северодонецьк

область, м. Северодонецьк,

- Волошин В.В.

- Тiшенко Л.В.

- Урсова О.В.

- Фiлiмонова I.0.

управлiння мiстобудування та архiтектури
Ьбпд.р*адмiнiстрацiТ - Скурiдiн В,О,

- головний спецiалiст вiддiлу мiстобудiвного
кадастру управлiння мiстобудування та

архiтекiури-обллержадмiнiстрацii - Теряник В.в.
, заступник начальника вiддiлу мiстобулування

ВIДСУТНI:
Голова mенdерн ozo ко.ц imеmу :

заступник начальника управлiння -

начаJIьник вiддiлу мiстобулування
та архiтектури облдержадмiнiстрацii,
виконуючий обов'язки начальника управлiння - Iвасiшин м,д

(пidвuъцення кваЛiфiкацii' лл, XapKiB, розпорЯdження Zоловu обласноi dержавноi

аdл,tiнiсmрацii'-керiвru*iо облiсноi' вiйськово-цuвiльноi' аdмiнiсmрацii Bid

l2,10.20l8 ]'lb б35-к)
- головний спецiалiст вiддiлу мiстобудування
та архiтектури управлiння мiстобудування та

архiтектури обллержадмiнi страцii
(вidпусmка, наказ Bid 0B,10,20lB JФ l 5с-в)

- Удоденко Т.Ю.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд тендерних пропозицii учасникiв вiдкритих торгiв по предмету

закупiвлi <Створення програмного забезпечення (програмних продуктiв,

iнформаЧiйниХ систеМ та компЛексiв, баз данИх, wеЬ-сТорiноr</сайтiв/порталiв)

2-го етапу розробки (продовження розгортання) автоматизованоi системи

мiстобулiвного кадастру Луганськоi областi (ДК 021: 2015 - 72260000-5

послуги, пов'язанi з програмним забезпеченням), визначення переможця.

2. Прийняття рiшення про HaMip укластИ договiр, оприлюднення

iнформачiт та визначення cTpokiB укладання договору про закупiвлю з

учасником, який буле визнаний переможцем торгiв.

Щодо питання 1 порядку денного слухали :

Заступника голови тендерного KoMiTeTy, В.о. голови тендерного KoMiTeTy

ВолошиНа В.В., якиЙ повiдомИв, щО вiдповiдНо дО п.l ст. 28 Закону Украiни
кПро публiчнi закупiвлi> (далi Закон) оцiнка тендерних гrропозиuiЙ на

закупiвлЮ JYg UА-2018-09_28-00150З-с проведена автоматично еJIектронною

системою закупiвель 16.10.2018 року на ocнoBi критерiТв i методики оцiнки,

зазначених в тендернiй документацiТ для проведення вiдКРИТИХ ТОРГiВ В

електроннiй системi закупiвель по предмету закупiвлi <створення програмного

забезгtечення (програмних продуктiв, iнформацiйних систем та комплексiв, баз

даних, wеЬ-сторiнок/сайтiв/порталiв) 2-го етапу розробки (продовження

розгортання) автоматИзованоТ системи мiстобулiвного кадастру Лугансъкоi

областi>, затвердженоi рiшенням тендерного KoMiTeTy при управлiннi
мiстобуЛуваннЯ та архiтектурИ ЛуганськоТ обласноi держадМiнiстраuii вiд

2,7 .о9,2о18 JV9 4 (далi - Тендерна документацiя) шляхом застосування

електронного aykuioHy, дата та час якого були визначенi електронною

системою закупiвель.
в ayKuioHi взяли участь два учасники: Учасник Jф 1 - нАуково-

вироБниLIЕ шдприсмство "високI тЕхнологIi", товАриство з

оБмЕ}кЕною вIдповIдАльНIСТЮ (еДРПОУ З0259848), Учасник J\b 2 -
тов EC6MN4 Со (едрпоу Z3735402). ПропозицiТ учасникiв у вiлъному

доступi на сайтi PRoZoRRo з якими можна було ознайомитись членам

тендерного KoMiTeTy.
за результатами оцiнки пропозицiй електронною системою закупlвель

найбiльш економiчно вигiдною визнана пропозицiя учасника тоВ ECOMIM Со,

цiна тендерноi пропозицii в результатi аукцiону становить 524700,00 грн. з ПДВ
(п'ятсоТ ДвадцятЬ чотири тисячi ciMcoT гривень 00 копiйок).

Заступник голови тендерного KoMiTeTy, в.о. голови тендернОго KoMiTeTY

ВолошиН В.В. нагОлосив, що квалiфiкашiЯ прачiвнИкiв та досвiД роботи у сферi

тендернот закугliвлi цього учасника вiдповiдають вимогам роздiлу III

тендернот документацiI щодо предмета закупiвлi <створення програмного

забезпечення (програмних продуктiв, iнформацiйних систем та комплексiв, баз

даних' wеЬ-сторiнок/сайтiв/порталiв) 2-го етапУ розробки (продовження



з

розгортання) автоN,lатизованоТ системи мiстобулiвt-tого кадастру ЛуганськоТ

облас,ri>.
у членiв теtlдерного koltiTeTy зауваження до тендерно1 пропозицl1

вiлсутнi
вiдповiдно до ст. 28 Закону Укратни uпро гlублiчнi закупiвлi> за

резуль.гатаN,Iи розгJlяду та оцiнки теFlдерноТ пропозицiТ Замовник визначас.

переN,IоЖця. Пiсля перегляду та опрацIовання те}{дерним комlтетом тендерно1

прЬпозишiт тов ECQN4N4 Со, заступник голови тендерного KoMiTeTy, в.о,

голови тендерного KoMiTeTy Волошин В.В. доповiв, Що тендерна пропозишiя

учасника тоВ ECor\4N4 Со по свосN{y зплiсту вiдповiдас MeTi закупiвлi

UА-201в-09-2в_00l50З-с, учасник вiдповiдае квалiфiкацiйгtип"t критерiям та

виNlогам, устаFIовленим ст. |1 Закону УкраТни ,,Про публiчнi закупiвлi>,

постаI]лениN,I в п. 5 роздiлу III Тендерноi докуп,rентацiТ. Jvчасник у складi пакету

докуNlентiв до тендернот пропозицiт надав iнфорпlацiю про технiчнi, якiснi Ta

кiлькiснi характеристиt{и прелмету закупiвлi, якi вtlзначенi в п. б розлiлу
III ТеttдерtlоТ док\,ментацiТ, пiдстави лля вiдхилення тендерноТ пропозичiТ

вiдсчтнi
Заступник голови тендерного коплiтету, в.о. го-rIови тендерного KoMlTeTy

Волошин в.в. поставиВ на го-[осуваL{нЯ питання про вI]знаннЯ уLIасника

тоВ ECoN4N4 Со переN{ожце},,r тендерних торгiв по предN{ету закупiвлi

<Створення програN{r{ого забезпечення (rrрограNlних продуктiв, iнформацiйних

систеN,l l,а коп,tп"цексiв, баЗ даних, wеЬ-стоРiноdсайТiв/портапiв) 2-го етапу

розробки (продовя<е}{ня розгортання) (дк 02]: 2015 - 72260000-5 Послyги,

пов'язанi з rlрограмнll\{ забезпеченняпл); iдентисРiкатор закугiвлi: Jф UA-20l8-
09-2в-001503-с, учасник тоВ ECoN4N4 Со }lадав тендерну пропозиttiю

вiдповiltно до iHcTpyKuiT з пiдготовки те}IдерноТ пропозицiТ, визI{ачеIJоТ роздiлом
III ТендерноТ локуNlентацiТ,

Ви рiшl lljlIl:
IJизначи-ги \.tlасLlика TOI] FjCoN4N4 Со (С/iРгIоУ 2зlз5402) перепlо,+tuеlt

закугriв-lri кСтворенгtя програNlного забезгtечення (програшtних пролуктiв,

iнфорплачiйних систе\l та коN,lплексiв, баз данrlх, rvеЬ-сторirrок/сайтiв/порталiв)
2-го етапу розробки (пролов)iення розгортання) (Щк 02l: 2015 - 12260000-5

Послуги, гtов'язагti З програ\,1Нип,t. забеЗпеченняпl); iдентифiкатор закупiвлi:

JV9 UA-20 l В-09-28-00 1 503-с.

Шодо tIитаI|ня 2 rrорялку денIlого слухалIr :

Секрет.аря теI{лерного копriтету Фiлiпцонову 0.0., шо вiдповiдно до ст. 2В

законч УкраТrlи ,,Про публiчнi закупiвлi) за результатаМИ РОЗГЛЯДУ Та ОЦiНКИ

тендерноТ прсlпозицiТ Замовник приймас рiurення про HaMip укласти договiр.

ЗгiднО зi с.г. З? Закоrлу УкраТни <Про публiчнi закупiвлi>> рiш_tення про HaMip

укласти дlоr,овiр про закупiвлtо приймасться Замовником У День визначення

переN{о}кLiя та гIро-I,ягоN,I одного лня пiсля прийняття такого рiшення Замовник

оприJIlодню€ tla веб-гtор,гаrri УповIjоваженого органv повiдопtлення гrро HaMip

_уклас,гИ ilol,<lBip та IIадсилас його переN,Iожц}о. BciM iнпrим учасникам
електроНноIо систеN,IоIо закупiвель автоматично надсиласться повiдомлення iз

:]азнаLIеIIняшл наймеFIува}Iня та шtiсttезнаход}кення переможця торгiв. Разом з цим

СкурiлiН В.о. повiдоNIиl], tцо вiдпОrзiднО до с1]. l0 ЗаконУ УкраТни uПро публiчнi
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закупiвлi) повiдомлення про Haмip укласти Договiр про закупiвлю

оприлюдню€ться Замовником обов'язково безоплатно через автоматизованi

електроннi майданчики на веб-порталi Уповноваженого органу

Wwy.prozorTo.gov.ua протягом одного дня з дня його затвердження та з дня

прийняття рiшЬння шро визначення переможця процедурИ ЗакУПiВЛi ВiДПОВiДНО.

ТакоЖ BiH звернув уваГ}l що статтею З2 Закону УкраТни <Про гlублiчнi

закупiвлi> обмежуються строки укладення договору про закупiвлю. Заступник

голови тендерного KoMiTeTy, в.о. голови тендерного KoMiTeTy Волошин В.В.

гIоставиВ на голосування питання про HaMip rчоло укладення договору про

закупiвлю та cTpoKiB його укладання.
Вирiшили:
2.1. Щоручити секретарю тендерного KoMiTeTy Фiлiмоновiй I.0. вiдповiдно

до ст. 10 Закону УкраТни <Про публiчнi закупiвлi)), оприлюднити гIротокол

розгляду тендерних пропозицiй засiдання тенлерного KoMiTeTy при управлiннi
мiстобулування та архiтектури ЛуганськоТ облдержадмiнiстраuiт вiд 16.10.2018

JYg 6, а також повiдомлення про HaMip укласти договiр протягом одного дня з

дня прийняття рiшення про визначення переможця закупiвлi Ns lJA-2018-09-28-

001503-с та вiдповiдно до ст. З2 Закону УкраТни <Про публiчнi ЗаКУПiВЛi>

надiслати його переможцю.
2.2. Визначити строк укладання договору про закупlвлю з учасником,

який визнаний переможцем торгiв протягом строкУ дiТ його прошозицiй, не

пiзнiше нiж через 20 днiВ з днЯ прийняття рiшення про HaMip укласти договiр

шрО закупiвлЮ вiдповiдно до вимог тендерноi документацiТ та пропозицiТ

учасника-переможця, аJIе не ранiше нiж через 10 днiв з дати оприлюднення на

Ъеб-гrорталi Уповноваженого органу повiдомлення гrро HaMip укласти договiр.

ГОЛОСУВАЛИ:
Засryпник голови тендерного KoMiTery: зА Волошин В.В.
Члени тендерного KoMiTeTy: СкурiдiнВ.О.

Секретар тендерного KoMiTely:

Тiщенко Л.В.
Фiлiмонова I.0.
Урсова О.В.
Теряник В.В.

шiсть зд, жодного проти, жодного утримдлись
о 13 год.00 хв, засiдання тендерного KoMiTeTy було завершено.
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Засryпник голови тендерного

Члени тендерного KoMiTery:

Волошиrr В.В.

н В.о.
Тiщенко Л.В.
Удоденко Т.Ю.
Урсова О.В.
Теряник В.В.

Фiлiмонова I.0.Секретар тендерного KoMiTeTy:


