Державний архів
Луганської області
ПРОТОКОЛ
05.11.2019 № 16
м. Сєвєродонецьк
засідання тендерного комітету
Голова тендерного комітету – заступник директора – головний зберігач фондів –
Тетяна Лисенко;
Секретар тендерного комітету – головний спеціаліст-юрисконсульт – Яна Сілюкова;
Члени тендерного комітету:
заступник начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та
діловодного забезпечення – заступник головного бухгалтера – Олена Василенко;
начальник відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду –
Олена Потапова-Панасенко.
начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та діловодного
забезпечення – головний бухгалтер – Поліна Кулачко.
Порядок денний:
1. Визначення переможця по закупівлі за державні кошти 4 джерел безперебійного живлення
(ДБЖ).
1. Слухали:
Голову тендерного комітету Тетяну Лисенко, яка проінформувала, що по закупівлі за
державні кошти 4 ДБЖ на суму 18700,00 грн, згідно додатку до річного плану закупівель
Держархіву на 2019 рік, була визначена процедура закупівлі – допорогові закупівлі.
24.10.2019 Держархівом було розміщено в електронній системі «Prozorro» оголошення
про проведення допорогової закупівлі кошти 4 ДБЖ та тендерну документацію до нього.
Для участі у вищезазначеній закупівлі були зареєстровані чотири учасника тендерних торгів:
ТОВ «БЕСТ ВЕЙ», ТОВ «ЕКОПРОМ СІСТЕМ», ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ
РІШЕННЯ» та ТОВ «КомпаКом».
По завершенні періоду подання пропозицій ТОВ «БЕСТ ВЕЙ» запропонувало
початкову цінову пропозицію – 12297,00 грн (дванадцять тисяч двісті дев’яносто сім грн 00
коп.), ТОВ «ЕКОПРОМ СІСТЕМ» - 16260,00 грн (шістнадцять тисяч двісті шістдесят грн 00
коп.), ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» - 17780,00 грн (сімнадцять тисяч
сімсот вісімдесят грн 00 коп.), а ТОВ «КомпаКом» - 18400,00 грн (вісімнадцять тисяч
чотириста грн 00 коп.).
05.11.2019 відбувся аукціон між цими учасниками, за результатами трьох раундів
аукціону система «Prozorro» обрала потенційним переможцем ТОВ «БЕСТ ВЕЙ», як такого,
що запропонував найменшу цінову пропозицію – 12297,00 грн (дванадцять тисяч двісті
дев’яносто сім грн 00 коп.).
В технічних та якісних вимогах до предмету закупівлі Держархівом було вказано як
приклад ДБЖ Powercom KIN-1500AP або аналог (тобто характеристики предмета закупівлі
можуть бути ідентичними або більшої якості).
ТОВ «БЕСТ ВЕЙ» запропонувало ДБЖ Eaton 5E 1500IUSB, однак після розгляду цієї
пропозиції та перегляду їх технічних характеристик нами виявлені деякі розбіжності між
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ДБЖ Eaton 5E 1500IUSB та ДБЖ Powercom KIN-1500AP, який був указаний Держархівом в
технічних та якісних вимогах до предмету закупівлі. А саме, час переключення на батарею у
ДБЖ Eaton 5E 1500IUSB вдвічі більше ніж у ДБЖ Powercom KIN-1500AP (4-8 мс у ДБЖ
Eaton 5E 1500IUSB і 2-4 мс у ДБЖ Powercom KIN-1500AP). Цей показник дуже важливий
для Держархіву виходячи з мети застосування ДБЖ – резервних джерел живлення для
серверу з системою електронного документообігу та двох мережевих сховищ інформації,
для яких критерії безперебійної роботи та збереження інформації являються ключовими.
Також у ДБЖ Powercom KIN-1500AP стандартна гарантія на електроніку складає 60 місяців
та 24 місяці на батареї аніж гарантії 12 місяців на ДБЖ Eaton 5E 1500IUSB.
У зв’язку з вищевикладеним голова тендерного комітету запропонувала відхилити
пропозицію учасника ТОВ «БЕСТ ВЕЙ», як такого, що запропонував не аналог предмета
закупівлі та розглянути наступну пропозицію ТОВ «ЕКОПРОМ СІСТЕМ».
Розглянувши документи ТОВ «ЕКОПРОМ СІСТЕМ» тендерний комітет дійшов
висновку, що ТОВ «ЕКОПРОМ СІСТЕМ» може бути визнане переможцем закупівлі,
оскільки надані ним документи та предмет закупівлі відповідають умовам закупівлі.
Станом на 05.11.2019 відомості про ТОВ «ЕКОПРОМ СІСТЕМ» у Єдиному
державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення відсутні.
Був зроблений безкоштовний запит до ЄДР, інформація з якого підтверджує
інформацію установчих документів ТОВ «ЕКОПРОМ СІСТЕМ».
Інформація щодо факту заключення аналогічних договорів підтвердилася.
У зв’язку з вищевикладеним, оскільки пропозиція ТОВ «ЕКОПРОМ СІСТЕМ»
відповідає умовам закупівлі, згідно пункту 9.3 Порядку здійснення допорогових закупівель,
голова тендерного комітету Тетяна Лисенко запропонувала визначити переможцем по
закупівлі 4 джерел безперебійного живлення ТОВ «ЕКОПРОМ СІСТЕМ» та оприлюднити
рішення тендерного комітету про переможця на вебпорталі системи «Prozorro».
Голосували: «за» - «5», «проти» - «немає», «утримались» - «немає».
ВИРІШИЛИ: Визначити переможцем по закупівлі 4 джерел безперебійного живлення ТОВ
«ЕКОПРОМ СІСТЕМ».
Голова тендерного комітету

___________

Тетяна ЛИСЕНКО

Заступник голови тендерного комітету

___________

Олена ВАСИЛЕНКО

Секретар комітету:

___________

Яна СІЛЮКОВА

Члени комітету:

___________

Поліна КУЛАЧКО

___________ Олена ПОТАПОВА-ПАНАСЕНКО

