
Державний архів  

Луганської області 
 

ПРОТОКОЛ  
 

13.11.2019 № 23 
 

м. Сєвєродонецьк 
 

засідання тендерного комітету  

 

Голова тендерного комітету – заступник директора – головний зберігач фондів –                      

Тетяна Лисенко; 

 

Секретар тендерного комітету – завідувач сектору управління персоналом  – 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; 

головний спеціаліст відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

забезпечення – Олександр Вертій. 

 

Порядок денний: 

1. Організаційне питання щодо правомочності засідання тендерного комітету. 

2. Визначення результатів по закупівлі за державні кошти ліцензійного програмного 

забезпечення (примірники програмної продукції з відповідними ліцензіями для системи 

електронного документообігу). 

 

1. Слухали: 

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

член тендерного комітету, головний спеціаліст відділу організації, координації архівної 

справи та інформаційного забезпечення, Олександр Вертій, 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» - «5», «проти» - «немає», «утримались» - «немає». 
 

ВИРІШИЛИ: Засідання тендерного комітету визнати правомочним. 

 

2. Слухали: 

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

державні кошти ліцензійного програмного забезпечення (примірники програмної продукції з 

відповідними ліцензіями для системи електронного документообігу) на суму 191760,00 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 ліцензійного програмного 

забезпечення (примірники програмної продукції з відповідними ліцензіями для системи 
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електронного документообігу) та тендерну документацію до нього. По закінченню терміну 

подання пропозицій для участі у вищезазначеній закупівлі був зареєстрований один учасник 

тендерних торгів ПАТ «ЦЕНТР КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ІНФОПЛЮС»», який 

запропонував цінову пропозицію – 190920,00 грн (сто дев’яносто тисяч дев’ятсот двадцять 

грн 00 коп.).  

Оскільки для участі у закупівлі був зареєстрований один учасник 08.11.2019 система 

«Prozorro» автоматично перейшла до процесу «Оцінка», а закупівлі присвоїла статус 

«Кваліфікація».  

Розглянувши документи ПАТ «ЦЕНТР КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

«ІНФОПЛЮС»» тендерний комітет дійшов висновку, що ПАТ «ЦЕНТР КОМПЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ «ІНФОПЛЮС»» може бути визнане переможцем закупівлі, оскільки надані 

ним документи та предмет закупівлі відповідають умовам закупівлі. 

Станом на 13.11.2019 відомості про ПАТ «ЦЕНТР КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

«ІНФОПЛЮС»» у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення відсутні. 

Був зроблений безкоштовний запит до ЄДР, інформація з якого підтверджує 

інформацію установчих документів ПАТ «ЦЕНТР КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

«ІНФОПЛЮС»». 

Інформація щодо факту заключення аналогічних договорів підтвердилася. 

У зв’язку з вищевикладеним, оскільки пропозиція ПАТ «ЦЕНТР КОМПЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ «ІНФОПЛЮС»» відповідає умовам закупівлі, згідно пункту 9.3 Порядку 

здійснення допорогових закупівель, голова тендерного комітету Тетяна Лисенко 

запропонувала визначити переможцем по закупівлі за державні кошти ліцензійного 

програмного забезпечення (примірники програмної продукції з відповідними ліцензіями для 

системи електронного документообігу) ПАТ «ЦЕНТР КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

«ІНФОПЛЮС»» та оприлюднити рішення тендерного комітету про переможця на 

вебпорталі системи «Prozorro». 

 

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

 
ВИРІШИЛИ: Визначити переможцем за державні кошти ліцензійного програмного 

забезпечення (примірники програмної продукції з відповідними ліцензіями для системи 

електронного документообігу) ПАТ «ЦЕНТР КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

«ІНФОПЛЮС»». 

 

 

Голова тендерного комітету  ___________                                 Тетяна ЛИСЕНКО 

 

Заступник голови тендерного комітету ___________                             Олена ВАСИЛЕНКО 

 

Секретар комітету:    ___________                                    Яна СІЛЮКОВА 

 

Члени комітету:     ___________                                 Поліна КУЛАЧКО 

 

___________   Олена ПОТАПОВА-ПАНАСЕНКО 

 

___________                               Олександр ВЕРТІЙ 

 

 


