
Державний архів  

Луганської області 
 

ПРОТОКОЛ  
 

19.06.2018 № 6 
 

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: 

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

діловодного забезпечення – головного бухгалтера - Василенко О.М.; 

- начальник відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - 

Потапова-Панасенко О.В.; 

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

забезпечення – головний бухгалтер - Кулачко П.В. 

 

Порядок денний: 

1. Визначення переможця по закупівлі офісного паперу формату А4. 
 

1. Слухали: 

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

офісного паперу формату А4 на суму 18 480,00 грн., згідно додатку до річного плану 

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

закупівлі. 

12.06.2018 Дежархівом було розміщено в електронній системі «Prozorro» оголошення 

про проведення допорогової закупівлі офісного паперу формату А4 та тендерну 

документацію до нього. Для участі у вищезазначеній закупівлі були зареєстровані три 

учасника тендерних торгів: ТОВ «Компанія офіс – маркет», ТОВ «Український папір» та 

ФОП «Богданова Олександра Всеволодівна». 

По завершенні періоду подання пропозицій ТОВ «Компанія офіс – маркет» 

запропонувало цінову пропозицію – 18480,00 грн. (вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят 

грн. 00 коп.), ТОВ «Український папір» - 16720,00 грн. (шістнадцять тисяч сімсот двадцять 

грн. 00 коп.), а ФОП «Богданова Олександра Всеволодівна» - 17776,00 грн. (сімнадцять 

тисяч сімсот сімдесят шість грн. 00 коп.). 

18.06.2018 відбувся аукціон між цими учасниками, за результатами трьох раундів 

аукціону система «Prozorro» обрала потенційним переможцем ТОВ «Український папір», як 

такого, що запропонував найменшу цінову пропозицію – 16720,00 грн. (шістнадцять тисяч 

сімсот двадцять грн. 00 коп.).  

ТОВ «Український папір» надав копії наступних документів: 

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 

- довідка про відсутність заборгованості з податків та зборів до АТ «ОЩАДБАНК», 

яка на момент аукціону (18.06.2018) не дійсна; 

- 2 довідки про виконання аналогічних договорів; 

- Договір поставки виконання аналогічного договору; 

- витяг з реєстру платників ПДВ; 
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- рекомендаційний лист від ТОВ «ІК «ІНВЕСТБУД» від 24.01.2017; 

- довіреність на ім’я Ковриги Ігора Миколайовича; 

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Український папір» про призначення на 

посаду директора ТОВ «Український папір»; 

- наказ про призначення директора ТОВ «Український папір»; 

- проект договору купівлі-продажу та специфікацію до нього; 

- цінову пропозицію; 

- сертифікат якості. 

Розглянувши документи потенційного переможця ТОВ «Український папір» 

тендерний комітет дійшов висновку, що ТОВ «Український папір» не може бути визнаний 

переможцем закупівлі, з огляду на те, що: 

довідка про відсутність заборгованості з податків та зборів була видана для надання її 

до АТ «ОЩАДБАНК» та була дійсна до 17.06.2018, на момент аукціону (18.06.2018) не 

дійсна. Також ТОВ «Український папір» не надав інформацію про те, чи оновить він цю 

довідку в разі перемоги; 

проект договору купівлі - продажу (та специфікація до нього) не відповідає проекту 

договору, запропонованому Держархівом; 

цінова пропозиція ТОВ «Український папір» не відповідає умовам, визначеним 

Держархівом, а саме: максимальна ціна в специфікації Держархіву 18480,00грн. з ПДВ, а 

запропонована ціна ТОВ «Український папір» 16720,00 грн. та ще ПДВ 3344,00 грн., що 

дорівнює 20064,00 грн. Отже реальна запропонована ціна ТОВ «Український папір» є 

20064,00 грн., що є грубим порушенням умов даної закупівлі. 

Другий потенційний переможець за результатами проведеного аукціону є ФОП 

«Богданова Олександра Всеволодівна», що запропонував цінову пропозицію                    

17776,00 грн. (сімнадцять тисяч сімсот сімдесят шість грн. 00 коп.), та надав наступні 

документи: 

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

- специфікація ПП «Канцлер ОПТ», яка не має ніякого відношення до цієї закупівлі та 

до ФОП «Богданова Олександра Всеволодівна». 

Інших необхідних документів, зазначених в умовах закупівлі, надано не було, тому 

ФОП «Богданова Олександра Всеволодівна» не може бути визначений переможцем 

закупівлі. 

Третій потенційний переможець за результатами проведеного аукціону є ТОВ 

«Компанія офіс – маркет», який запропонував цінову пропозицію 18480,00 грн. 

(вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп.) та надав наступні документи: 

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 

- свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ; 

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;  

- висновок щодо необхідності проведення обов’язкової сертифікації продукції в 

Державній системі сертифікації(з додатком); 

- цінова пропозиція; 

- проект договору; 

- копія договору виконання аналогічного договору та копія видаткової накладної; 

- довідка про відсутність заборгованості з податків та зборів для надання її до 

Управління юстиції у Луганській області; 

- лист ТОВ «Компанія офіс – маркет» про відсутність в них заборгованості зі сплати 

податків та зборів, та зобов’язання оновити та надати до Держархіву довідку про 

відсутність заборгованості з податків та зборів у разі перемоги в закупівлі; 

- наказ №1 про призначення директора ТОВ «Компанія офіс – маркет»; 

- рішення загальних зборів учасників ТОВ «Компанія офіс – маркет». 
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Станом на 19.06.2018 відомості про ТОВ «Компанія офіс – маркет» у Єдиному 

державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення відсутні. 

Був зроблений безкоштовний запит до ЄДР, інформація з якого підтверджує 

інформацію установчих документів ТОВ «Компанія офіс – маркет». 

Інформація щодо факту заключення аналогічного договору з ГУНП в Луганській 

області підтвердилася. 

 

У зв’язку з вищевикладеним, оскільки пропозиція ТОВ «Компанія офіс – маркет» 

відповідає умовам закупівлі, згідно пункту 9.3 Порядку здійснення допорогових закупівель, 

голова тендерного комітету Лисенко Т.А. запропонувала визначити переможцем по 

закупівлі офісного паперу формату А4 ТОВ «Компанія офіс – маркет» та оприлюднити 

рішення тендерного комітету про переможця на веб-порталі системи «Prozorro». 

 

Голосували: «за» - «5», «проти» - «немає», «утримались» - «немає». 

 
ВИРІШИЛИ: Визначити переможцем по закупівлі офісного паперу формату А4 ТОВ 

«Компанія офіс – маркет». 

 

 

 
 
Голова тендерного комітету              ___________                               Т.А. Лисенко 

 

Заступник голови тендерного комітету                ___________                          О.М. Василенко 

 

Секретар комітету:                ___________                             Я.О. Сілюкова 

 

Члени комітету:                                                       ___________                               П.В. Кулачко 

 

       ___________        О.В. Потапова-Панасенко 

 

 


