
Державний архів  

Луганської області 
 

ПРОТОКОЛ  
 

27.08.2019 № 7 
 

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 ліцензійного антивірусного 

програмного забезпечення для 6 персональних комп’ютерів. 
 

1. Слухали: 

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

державні кошти ліцензійного антивірусного програмного забезпечення (далі – ЛАПЗ) для 6 

персональних комп’ютерів на суму 7 128,00 грн., згідно додатку до річного плану закупівель 

Держархіву на 2019 рік, була визначена процедура закупівлі – допорогові закупівлі. 

14.08.2019 Держархівом було розміщено в електронній системі «Prozorro» оголошення про 

проведення допорогової закупівлі ЛАПЗ та тендерну документацію до нього.  

Для участі у вищезазначеній закупівлі був зареєстрований один учасник тендерних торгів: 

ТОВ «МОСТ АЙ ТІ», який надав копії наступних документів: 

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

- витяг з реєстру платників ПДВ; 

- Довідка-інформація на підтвердження відсутності підстав, передбачених частинами 1, 

2 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»; 

- довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких 

покладено на контролюючі органи; 

- довідка про виконання аналогічних договорів; 

- договір виконання аналогічного договору з актом прийому-передачі програмної 

продукції в електронному вигляді та рекомендаційним листом-відгуком; 

- довідка ТОВ «МОСТ АЙ ТІ» щодо необов’язковості сертифікації програмного 

забезпечення в Україні; 

- довідка ТОВ «ГЕЛЕАС» щодо підтвердження ТОВ «МОСТ АЙ ТІ», як офіційного 

партнера ESET в Україні; 
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- експертний висновок щодо відповідності програмного продукту антивірусного захисту 

інформації вимогам нормативних документів СТЗІ в Україні; 

- партнерський сертифікат; 

- сертифікат ліцензійності; 

- сертифікат, який підтверджує, що працівник ТОВ «МОСТ АЙ ТІ» є сертифікованим 

технічним спеціалістом з антивірусного захисту комп’ютерних мереж; 

- лист про виробника та походження товарів; 

- наказ про призначення Лопатіна Івана Ігоровича директором ТОВ «МОСТ АЙ ТІ»; 

-  протокол установчих зборів учасників ТОВ «МОСТ АЙ ТІ»; 

- цінова пропозиція; 

- проект договору та специфікація до нього. 

Оскільки в системі «Prozorro» для закупівлі ЛАПЗ був зареєстрований один учасник, 

аукціону не відбулось, система автоматично перейшла до процесу «Оцінка», а закупівлі 

присвоїла статус «Кваліфікація».  

Розглянувши документи потенційного переможця ТОВ «МОСТ АЙ ТІ» тендерний 

комітет дійшов висновку, що ТОВ «МОСТ АЙ ТІ» може бути визнаний переможцем 

закупівлі, оскільки надані ним документи відповідають умовам закупівлі. 

Станом на 22.08.2019 відомості про ТОВ «МОСТ АЙ ТІ» у Єдиному державному 

реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення відсутні. 

Був зроблений безкоштовний запит до ЄДР, інформація з якого підтверджує 

інформацію установчих документів ТОВ «МОСТ АЙ ТІ». 

Інформація щодо факту заключення аналогічних договорів підтвердилася. 

 

У зв’язку з вищевикладеним, оскільки пропозиція ТОВ «МОСТ АЙ ТІ» відповідає 

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

тендерного комітету Тетяна Лисенко запропонувала визначити переможцем по закупівлі 

ЛАПЗ ТОВ «МОСТ АЙ ТІ» та оприлюднити рішення тендерного комітету про переможця 

на вебпорталі системи «Prozorro». 

 

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

 
ВИРІШИЛИ: Визначити переможцем по закупівлі ЛАПЗ ТОВ «МОСТ АЙ ТІ». 

 

 

 

Голова тендерного комітету  ___________                               Тетяна ЛИСЕНКО 

 

Заступник голови тендерного комітету ___________                           Олена ВАСИЛЕНКО 

 

Секретар комітету:    ___________                                  Яна СІЛЮКОВА 

 

Члени комітету:     ___________                               Поліна КУЛАЧКО 

 

___________   Олена ПОТАПОВА-ПАНАСЕНКО 

 

 

 


