
Державний архів  

Луганської області 
 

ПРОТОКОЛ  
 

08.08.2018 № 10 
 

м. Сєвєродонецьк 
 

засідання тендерного комітету  
 

Голова тендерного комітету – заступник директора – головний зберігач фондів –                

Лисенко Т.А.; 
 

Секретар тендерного комітету – головний спеціаліст – юрисконсульт - Сілюкова Я.О.; 
 

Члени тендерного комітету: 

начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та діловодного 

забезпечення – головний бухгалтер - Кулачко П.В. 

 

Порядок денний: 

1. Організаційне питання щодо правомочності засідання тендерного комітету. 

2. Розгляд тендерної документації по закупівлі персональних комп’ютерів на її правильність 

та відповідність потребам Держархіву та поданої вимоги в електронній системі «Prozorro» 

по закупівлі персональних комп’ютерів. 
 

1. Слухали: 

Голову тендерного комітету Лисенко Т.А., яка проінформувала членів комітету про те, що 

заступник начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та 

діловодного забезпечення – заступник головного бухгалтера Василенко О.М. та начальник 

відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - Потапова-

Панасенко О.В. перебувають у відпустці. Згідно п. 2.5 Положення про тендерний комітет, 

засідання комітету є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів 

комітету.  

 

Голосували: «за» - «3», «проти» - «немає», «утримались» - «немає». 

 
ВИРІШИЛИ: Засідання тендерного комітету визнати правомочним. 

 

2. Слухали: 

Голову тендерного комітету Лисенко Т.А., яка проінформувала, що по закупівлі 

персональних комп’ютерів на суму 45 414,00 грн., згідно додатку до річного плану 

закупівель Держархіву на 2018 рік, була визначена процедура закупівлі – допорогові 

закупівлі. 

13.07.2018 Держархівом було розміщено в електронній системі «Prozorro» оголошення про 

проведення допорогової закупівлі персональних комп’ютерів та тендерну документацію до 

нього. Для участі у вищезазначеній закупівлі були зареєстровані чотири учасника тендерних 

торгів: ТОВ «Діавестенд комплексні рішення», ФОП Сухаревський Віталій Миколайович, 

ФОП Кіяновська Ольга Анатоліївна та ФОП Гусарук Олег Віталійович. 

По завершенні періоду подання пропозицій ТОВ «Діавестенд комплексні рішення» 

запропонувало цінову пропозицію – 28 933,34 грн (двадцять вісім тисяч дев’ятсот тридцять 

три грн 34 коп.) (без врахування ПДВ), ФОП Сухаревський Віталій Миколайович – 

43 000,00 грн (сорок три тисячі грн 00 коп.), ФОП Кіяновська Ольга Анатоліївна – 
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43 364,00 грн (сорок три тисячі триста шістдесят чотири грн 00 коп.), ФОП Гусарук Олег 

Віталійович – 45 287,00 грн (сорок п’ять тисяч двісті вісімдесят сім грн 00 коп.). 

30.07.2018 відбувся аукціон між цими учасниками, за результатами трьох раундів аукціону 

система «Prozorro» обрала потенційним переможцем ТОВ «Діавестенд комплексні рішення», 

як такого, що запропонував найменшу цінову пропозицію – 28 933,34 грн (двадцять вісім 

тисяч дев’ятсот тридцять три грн 34 коп.).  

Розглянувши документи потенційного переможця ТОВ «Діавестенд комплексні 

рішення» тендерний комітет дійшов висновку, що ТОВ «Діавестенд комплексні рішення» 

може бути визнаний переможцем закупівлі, оскільки надані ним документи відповідають 

умовам закупівлі та надана ним цінова пропозиція найменша із запропонованих. 

Однак, 08.08.2018 телефоном до тендерного комітету звернувся ФОП Гусарук Олег 

Віталійович (який за системою зайняв останнє місце) з інформацією, що комітетом була 

допущена помилка при складанні тендерної документації, а саме: в додатку 1 «Технічні та 

якісні вимоги до предмету закупівлі (специфікація)»  зазначено процесор Intel Core i3-7100, 

а необхідно було вказати процесор Intel Core i3-8100, оскільки згідно зі списком сумісності 

процесорів та чипсетів компанії Intel материнська плата ASRock H310M-HDV та процесор 

Intel Core i3-7100 не сумісні. 

Також через систему «Prozorro» надійшла вимога на кваліфікацію від ФОП                   

Гусарук Олег Віталійович із зазначенням номера закупівлі. 

Тендерним комітетом була переглянута документація з закупівлі персональних 

комп’ютерів та дійшли висновку, що комітетом була допущена помилка при складанні 

тендерної документації, яка сприяла неправильному порядку проведення закупівлі. У зв’язку 

з цим, визначити переможця неможливо, оскільки за цих умов можливі: неефективне 

використання бюджетних коштів  (у разі визначення переможцем ФОП Гусарук Олег 

Віталійович, який запропонував найбільшу цінову пропозицію) або дискримінація учасників 

(через помилку в документації, але з найбільш вигідною ціновою пропозицією). 

Оскільки договір про закупівлю не укладено, з метою забезпечення ефективного, 

прозорого здійснення закупівель та економії бюджетних коштів, згідно підпункту 11.1 

пункту 11 Порядку здійснення допорогових закупівель було запропоновано скасувати 

закупівлю персональних комп’ютерів та розмістити дане рішення в системі «Prozorro». 

Голосували: «за» - «3», «проти» - «немає», «утримались» - «немає». 

 
ВИРІШИЛИ: Скасувати закупівлю персональних комп’ютерів та розмістити дане рішення в 

системі «Prozorro». 

Голова тендерного комітету              ___________                               Т.А. Лисенко 

 

Заступник голови тендерного комітету                (відпустка)                            О.М. Василенко 

 

Секретар комітету:                ___________                             Я.О. Сілюкова 

 

Члени комітету:                                                       ___________                               П.В. Кулачко 

 

       (відпустка)          О.В. Потапова-Панасенко 

 

 

 

Ознайомлений                ___________                             О.І. Вертій 

 


