Державний архів
Луганської області
ПРОТОКОЛ
12.10.2018 № 13
м. Сєвєродонецьк
засідання тендерного комітету
Голова тендерного комітету – заступник директора – головний зберігач фондів –
Лисенко Т.А.;
Секретар тендерного
Сілюкова Я.О.;

комітету

–

головний

спеціаліст

–

юрисконсульт

-

Члени тендерного комітету:
начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та
діловодного забезпечення – головний бухгалтер - Кулачко П.В;
заступник начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності, матеріальнотехнічного та діловодного забезпечення – заступник головного бухгалтера Василенко О.М.;
начальник відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду Потапова-Панасенко О.В.
Запрошений: головний спеціаліст відділу організації, координації архівної справи та
інформаційного забезпечення Державного архіву Луганської області - Вертій
Олександр Іванович.
Порядок денний:
1. Визначення переможця по закупівлі персональних комп’ютерів.
1. 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.
02.10.2018 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 два учасника тендерних торгів: ТОВ «Діавестенд комплексні рішення»
та ТОВ «КомпаКом».
По завершенні періоду подання пропозицій ТОВ «Діавестенд комплексні рішення»
запропонувало цінову пропозицію – 40 199,00 грн (сорок тисяч сто дев’яносто
дев’ять грн 00 коп.), ТОВ «КомпаКом» - 43 248,00 грн (сорок три тисячі двісті сорок
вісім грн 00 коп.)
09.10.2018 відбувся аукціон між цими учасниками, за результатами трьох раундів
аукціону система «Prozorro» обрала потенційним переможцем ТОВ «Діавестенд
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комплексні рішення», як такого, що запропонував найменшу цінову пропозицію –
40 199,00 грн (сорок тисяч сто дев’яносто дев’ять грн 00 коп.).
ТОВ «Діавестенд комплексні рішення» надав копії наступних документів:
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань;
- відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ);
- витяг з реєстру платників ПДВ;
- Статут ТОВ «Діавестенд комплексні рішення»;
- Довідка-інформація на підтвердження відсутності підстав, передбачених
пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ч.1 (крім п.1 і п.7) та ч.2 ст. 17 Закону України
«Про публічні закупівлі»;
- лист-згода на обробку персональних даних;
- довідка щодо інформації про використання захисту довкілля;
- довідка про діяльність ТОВ «Діавестенд комплексні рішення»;
- довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні
знання та досвід;
- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
- лист-гарантія щодо дотримання Учасником в своїй діяльності норм чинного
законодавства України;
- 2 довідки про організацію;
- декларація про відповідність технічному регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання (ДСТУ CIPR 22:2007);
- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
- декларація про відповідність технічному регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання (ДСТУ 4467-1:2005);
- технічний паспорт системного блоку (зразок);
- зразок гарантійного талону на комп’ютери DiaWest;
- довідка щодо застосування заходів із захисту довкілля;
- підтвердження ТУ «Комп’ютери персональні»;
- Сертифікат відповідності на персональні комп’ютери та сервери «TM
DiaWest»;
- Сертифікат на систему управління якістю;
- Сертифікат на систему екологічного керування;
- Експертний висновок відповідності вимогам нормативних документів
операційної системи Windows 10 Pro;
- Гарантійний лист;
- довідка про сервісну мережу;
- наказ про призначення Балюк Олени Анатоліївни директором ТОВ «Діавестенд
комплексні рішення»;
- протокол загальних зборів учасників;
- технічні та якісні характеристики товару;
- цінова пропозиція;
- проект договору та специфікація до нього;
- договір з ТОВ «Нова Пошта» про надання послуг з організації перевезення
відправлень;
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довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання
аналогічного договору;
- 6 договорів поставки виконання аналогічних договорів з рекомендаційними
листами;
- довідка щодо ліцензування на провадження певного виду господарської
діяльності.
Слухали: головного спеціаліста відділу організації, координації архівної справи та
інформаційного забезпечення Державного архіву Луганської області, Вертія
Олександра Івановича, який зазначив, що надані потенційним переможцем
документи відповідають технічним умовам, які були визначені тендерним комітетом.
Враховуючи пояснення головного спеціаліста відділу організації, координації
архівної справи та інформаційного забезпечення Державного архіву Луганської
області, Вертія Олександра Івановича та 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.
Станом на 10.10.2018 відомості про ТОВ «Діавестенд комплексні рішення» у
Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення відсутні.
Був зроблений безкоштовний запит до ЄДР, інформація з якого підтверджує
інформацію установчих документів ТОВ «Діавестенд комплексні рішення».
Інформація щодо факту заключення аналогічних договорів підтвердилася.
У зв’язку з вищевикладеним, оскільки пропозиція ТОВ «Діавестенд комплексні
рішення» відповідає умовам закупівлі, згідно пункту 9.3 Порядку здійснення
допорогових закупівель, голова тендерного комітету Лисенко Т.А. запропонувала
визначити переможцем по закупівлі персональних комп’ютерів ТОВ «Діавестенд
комплексні рішення» та оприлюднити рішення тендерного комітету про переможця
на веб-порталі системи «Prozorro».
-

Голосували: «за» - «5», «проти» - «немає», «утримались» - «немає».
ВИРІШИЛИ: Визначити переможцем по закупівлі персональних комп’ютерів
ТОВ «Діавестенд комплексні рішення».
Голова тендерного комітету

___________

Т. Лисенко

Заступник голови тендерного комітету

___________

О. Василенко

Секретар комітету:

___________

Я. Сілюкова

Члени комітету:

___________

П. Кулачко

___________

О. Потапова-Панасенко

___________

О. Вертій

Ознайомлений

