
Державний архів  

Луганської області 

 

ПРОТОКОЛ  

 

21.10.2019 № 11 

 

м. Сєвєродонецьк 

 
засідання тендерного комітету  

 

Голова тендерного комітету – заступник директора – головний зберігач фондів –       

Лисенко Тетяна; 

 

Члени тендерного комітету: 

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

діловодного забезпечення – заступник головного бухгалтера – Василенко Олена; 

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

забезпечення – головний бухгалтер – Кулачко Поліна; 

- завідувач сектору управління персоналом, секретар тендерного комітету - Сілюкова Яна. 

 

Порядок денний: 

1. Організаційне питання щодо правомочності засідання тендерного комітету. 

2. Про затвердження змін до додатку річного плану закупівель на 2019 рік Державного 

архіву Луганської області. 

 

1. Слухали: 

Голову тендерного комітету Лисенко Тетяну, яка проінформувала членів комітету про те, що 

член тендерного комітету, начальник відділу зберігання та обліку документів Національного 

архівного фонду Держархіву, Потапова-Панасенко Олена, перебуває 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» - «4», «проти» - «немає», «утримались» - «немає». 

 
ВИРІШИЛИ: Засідання тендерного комітету визнати правомочним. 

 

2. Слухали: 

Члена тендерного комітету Кулачко Поліну, яка проінформувала членів комітету, про 

необхідність внесення змін до річного плану закупівель Держархіву на 2019 рік, а саме: 

- по коду 30190000-7 (Офісне устаткування та приладдя різне) в конкретній назві предмета 

закупівлі після слів «печатки та штампи» додати слова «степлер, скоби, гумки» та збільшити 

очікувану вартість предмета закупівлі на суму 451,00 грн; 

- по коду 22990000-6 (Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований 

папір або картон для графічних цілей) «Папір офісний ф. А4» зменшити очікувану вартість 

предмета закупівлі на суму 3978,00 грн; 

- по коду 22850000-3 (Швидкозшивачі та супутнє приладдя) «Папка на зав’язках Укр, 

швидкозшивач картонний, папка Справа Укр, реєстратори, швидкозшивач пласт» збільшити 

очікувану вартість предмета закупівлі на суму 520,00 грн; 
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- по коду 22210000-5 (Газети) «Періодичні видання: «Діловодство», «Бухгалтерія: Бюджет» + 

«Зарплата та кадрова справа» + «Новий бюджетний облік», «Урядовий кур’єр», «Офіційний 

вісник Президента України»» збільшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 

431,00 грн; 

- по коду 24910000-6 (Клеї) «Клей» збільшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 

56,00 грн; 

- по коду 39120000-9 (Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи) «Стіл письмовий, 

шафа для паперів» в конкретній назві предмета закупівлі після слів «стіл-стойка» додати 

слова «стелаж для документів з дверима» та збільшити очікувану вартість предмета закупівлі 

на суму 13200,00 грн; 

- по коду 39110000-6 (Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них) «Стілець» 

збільшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 650,00 грн; 

- додати позицію по коду 31220000-4 (Елементи електричних схем) «Подовжувач-фільтр» на 

суму 360,00 грн та здійснити закупівлю без проведення процедури закупівлі; 

- додати позицію по коду 22458000-5 (Друкована продукція на замовлення) «Банери» на 

суму 2160,00 грн та здійснити закупівлю без проведення процедури закупівлі; 

- додати позицію по коду 30237280-5 (Пристрої електроживлення) «ДБЖ 600 VA, 1500 VA» 

на суму 18700,00 грн та здійснити закупівлю з використанням електронної системи 

закупівель (допорогові закупівлі); 

- додати позицію по коду 32410000-0 (Локальні мережі) «Комутатор некерований TP-Link» 

на суму 2499,00 грн та здійснити закупівлю без проведення процедури закупівлі; 

- додати позицію по коду 30233132-5 (Накопичувачі на твердих магнітних дисках) 

«Зовнішній НЖМД на 4 ТВ» на суму 3400,00 грн та здійснити закупівлю без проведення 

процедури закупівлі; 

- по коду 70220000-9 (Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості) 

«Оренда приміщення» збільшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму                     

3955,00 грн; 

- по коду 50310000-1 (Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки) «Заправка 

картриджа» збільшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 1750,62 грн; 

- по коду 79960000-1 (Послуги фотографів і супутні послуги) «Виготовлення страхового 

фонду документації» збільшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму                     

7384,11 грн; 

- по коду 90920000-2 (Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень) «Дератизація» 

зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 134,11 грн; 

- по коду 48761000-0 (Пакети антивірусного програмного забезпечення) «Програмне 

забезпечення» збільшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 560,62 грн; 

- додати позицію по коду 48820000-2 (Сервери) «Операційна система Mіcrosoft Windows 

Server» на суму 39232,00 грн та здійснити закупівлю з використанням електронної системи 

закупівель (допорогові закупівлі); 

- додати позицію по коду 48311000-1 (Пакети програмного забезпечення для систем 

управління документообігом) «Ліцензійне програмне забезпечення (примірники програмної 

продукції з відповідними ліцензіями) для системи електронного документообігу» на суму 

191760,00 грн та здійснити закупівлю з використанням електронної системи закупівель 

(допорогові закупівлі); 

- додати позицію по коду 64216110-7 (Послуги систем електронного обміну даними) 

«Підключення СЕД до СЕВ ОВВ» на суму 1100,00 грн та здійснити закупівлю без 

проведення процедури закупівлі; 

- додати позицію по коду 48610000-7 (Системи баз даних) «ПЗ для роботи з базами даних» 

на суму 60821,00 грн та здійснити закупівлю з використанням електронної системи 

закупівель (допорогові закупівлі); 

- додати позицію по коду 48771000-3 (Пакети службового програмного забезпечення 

загального призначення) «Постачання та впровадження інформаційної системи автоматизації 
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обліково-довідкового апарату архівної установи. Технічне супроводження системи 

автоматизації обліково-довідкового апарату архівної установи» на суму 197800,00 грн та 

здійснити закупівлю з використанням електронної системи закупівель (допорогові закупівлі); 

- по коду 65110000-7 (Розподіл води) «Оплата водопостачання» зменшити очікувану вартість 

предмета закупівлі на суму 500,00 грн; 

- по коду 09310000-5 (Електрична енергія) «Оплата електроенергії» збільшити очікувану 

вартість предмета закупівлі на суму 13000,00 грн; 

- по коду 90510000-5 (Утилізація сміття та поводження зі сміттям) «Послуги з перевезення та 

захоронення твердих побутових відходів» збільшити очікувану вартість предмета закупівлі 

на суму 100,00 грн; 

- додати позицію по коду 30210000-4 (Машини для обробки даних (апаратна частина)) 

«Персональний комп’ютер» на суму 44860,00 грн та здійснити закупівлю з використанням 

електронної системи закупівель (допорогові закупівлі); 

- додати позицію по коду 30216000-6 (Магнітні та оптичні зчитувальні пристрої) 

«Планшетний книжковий сканер А3» на суму 55100,00 грн та здійснити закупівлю з 

використанням електронної системи закупівель (допорогові закупівлі); 

- додати позицію по коду 30232000-4 (Периферійне обладнання) «БФП лазерний чорно-білий 

А4» на суму 8059,00 грн та здійснити закупівлю з використанням електронної системи 

закупівель (допорогові закупівлі); 

- додати позицію по коду 30233100-2 (Комп’ютерні запам’ятовувальні пристрої) 

«Мережевий накопичувач на 36ТВ» на суму 114400,00 грн та здійснити закупівлю з 

використанням електронної системи закупівель (допорогові закупівлі); 

- додати позицію по коду 30210000-4 (Машини для обробки персональних даних (апаратна 

частина)) «Сервер DellPowerEdge» на суму 95253,00 грн та здійснити закупівлю з 

використанням електронної системи закупівель (допорогові закупівлі); 

 

 

Голосували: «за» - «4», «проти» - «немає», «утримались» - «немає». 
 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити зміни до річного плану закупівель на 2019 рік Державного архіву 

Луганської області та безоплатно оприлюднити на вебпорталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження. 

 

 

Голова тендерного комітету  ___________                                 Тетяна ЛИСЕНКО 

 

Заступник голови тендерного комітету ___________                             Олена ВАСИЛЕНКО 

 

Секретар комітету:    ___________                                    Яна СІЛЮКОВА 

 

Члени комітету:     ___________                                 Поліна КУЛАЧКО 

 

___________   Олена ПОТАПОВА-ПАНАСЕНКО 

 

 


