
Державний архів  

Луганської області 
 

ПРОТОКОЛ  
 

06.11.2019 № 18 
 

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 результатів по закупівлі за державні кошти багатофункціонального пристрою 

лазерного чорно-білого А4. 

 

1. Слухали: 

Голову тендерного комітету Тетяну Лисенко, яка проінформувала, що по закупівлі за 

державні кошти багатофункціонального пристрою лазерного чорно-білого А4 на суму 

8059,00 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 за державні кошти багатофункціонального пристрою 

лазерного чорно-білого А4 та тендерну документацію до нього. Для участі у вищезазначеній 

закупівлі були зареєстровані шість учасників тендерних торгів: ТОВ «АЛЬЯНС-ПРІНТ», 

ТОВ «БЕСТ ВЕЙ», ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ», ФОП «Сухаревський 

Віталій Миколайович», ТОВ «СВН ПРАЙМТЕХ» та ТОВ «ГАРДЕН ЕЛЕКТРОНІКС». 

По завершенні періоду подання пропозицій ТОВ «АЛЬЯНС-ПРІНТ» запропонувало 

початкову цінову пропозицію – 6600,00 грн (шість тисяч шістсот грн. 00 коп.), ТОВ «БЕСТ 

ВЕЙ» – 6699,00 грн (шість тисяч шістсот дев’яносто дев’ять грн 00 коп.), ТОВ 

«ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» - 6760,00 грн (шість тисяч сімсот шістдесят грн 

00 коп.), ФОП «Сухаревський Віталій Миколайович» - 7581,00 грн (сім тисяч п’ятсот 

вісімдесят одна грн. 00 коп.), ТОВ «СВН ПРАЙМТЕХ» - 7818,00 грн (сім тисяч вісімсот 

вісімнадцять грн. 00 коп.), а ТОВ «ГАРДЕН ЕЛЕКТРОНІКС»- 7866,00 грн (сім тисяч 

вісімсот шістдесят шість грн. 00 коп.).  

05.11.2019 відбувся аукціон між цими учасниками, за результатами трьох раундів 

аукціону система «Prozorro» обрала потенційним переможцем ТОВ «АЛЬЯНС-ПРІНТ», як 

такого, що запропонував найменшу цінову пропозицію – 5580,00 грн (п’ять тисяч п’ятсот 

вісімдесят грн 00 коп.). Ця ціна учасником була вказана без ПДВ, з ПДВ предмет закупівлі 

становить 6696,00 грн.  
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В тендерній документації Держархіву було вказано, що вартість предмета закупівлі 

може бути разом з ПДВ, або без ПДВ, але не може перевищувати 8059,00 грн. 

Другого за результатами трьох раундів аукціону система «Prozorro» обрала ТОВ 

«БЕСТ ВЕЙ», який запропонував цінову пропозицію - 6599,00грн (разом з ПДВ), що на 

97,00 грн є меншою за ціну ТОВ «АЛЬЯНС-ПРІНТ». 

Також слід зазначити, що Держархівом була проведена оцінка вартості експлуатації 

багатофункціонального пристрою лазерного чорно-білого А4 Konica Minolta bizhub 3320. 

При мінімальної вартості оригінального тонер-картріджу TNP-43 в 4600,00 грн на 10 000 

копій, собівартість друку одного листа складає 0,46 коп/лист, в той час коли максимальна 

собівартість друку одного листа на принтерах і БФП, якими Держархів зараз користується, 

складає 0,13 коп/лист. Також враховуючи те, що у м. Сєвєродонецьку немає авторизованого 

сервісного центру Konica Minolta для безкоштовного гарантійного ремонту, відправка до 

найближчого сервісного центру у Харкові займе додаткові бюджетні кошти та час, технічне 

обслуговування цього БФП в післягарантійний період буде складати труднощі через 

недостатність кваліфікованих спеціалістів з  обслуговування техніки цієї торгової марки з-за 

малої наявної кількості принтерів та БФП Konica Minolta у Сєвєродонецьку.  

У зв’язку з вищевикладеним, враховуючи те, що ціна ТОВ «АЛЬЯНС-ПРІНТ» з ПДВ є 

вищою за ціну з ПДВ ТОВ «БЕСТ ВЕЙ», голова тендерного комітету запропонувала 

відхилити пропозицію учасника ТОВ «АЛЬЯНС-ПРІНТ». 

Розглянувши документи ТОВ «БЕСТ ВЕЙ» тендерний комітет дійшов висновку, що 

ТОВ «БЕСТ ВЕЙ» може бути визнане переможцем закупівлі, оскільки надані ним 

документи та предмет закупівлі відповідають умовам закупівлі. 

Станом на 06.11.2019 відомості про ТОВ «БЕСТ ВЕЙ» у Єдиному державному реєстрі 

осіб, які вчинили корупційні правопорушення відсутні. 

Був зроблений безкоштовний запит до ЄДР, інформація з якого підтверджує 

інформацію установчих документів ТОВ «БЕСТ ВЕЙ». 

Інформація щодо факту заключення аналогічних договорів підтвердилася. 

У зв’язку з вищевикладеним, оскільки пропозиція ТОВ «БЕСТ ВЕЙ» відповідає 

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

тендерного комітету Тетяна Лисенко запропонувала визначити переможцем по 

багатофункціонального пристрою лазерного чорно-білого А4 ТОВ «БЕСТ ВЕЙ» та 

оприлюднити рішення тендерного комітету про переможця на вебпорталі системи 

«Prozorro». 

 

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

 
ВИРІШИЛИ: Визначити переможцем по закупівлі багатофункціонального пристрою 

лазерного чорно-білого А4 ТОВ «БЕСТ ВЕЙ». 
 

 

Голова тендерного комітету  ___________                                 Тетяна ЛИСЕНКО 

 

Заступник голови тендерного комітету ___________                             Олена ВАСИЛЕНКО 

 

Секретар комітету:    ___________                                    Яна СІЛЮКОВА 

 

Члени комітету:     ___________                                 Поліна КУЛАЧКО 

 

___________   Олена ПОТАПОВА-ПАНАСЕНКО 
 


