ПРОТОКОЛ
протокол відхилення конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
№ 1/вх від 15 .03.2016р.
1. Замовник:
1.1. Найменування: Національна академія державного управління при
Президентові України
1.2. Місце знаходження: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20
1.3.Відповідальний за проведення торгів: Саєнко Олександр Васильович,
заступник начальника управління-начальник експлуатаційно-технічного відділу
господарського управління, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, кабінет 114, тел.
(044)483-03-40, факс (044) 481-21-55, E-mail: nadu_gosp@ukr.net
2. Інформація про предмет закупівлі: Послуги, пов’язані з особистою безпекою
код за ДК 80.10.1. та за єдиного закупівельного словника ДК:021:2015
79713000-5 послуги з охорони об’єктів та особистої охорони.
3.Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури
закупівлі, розміщеного на веб- порталі Уповноваженого органу з питань
державних закупівель: «ВДЗ» № 20 (01.02.16) від 01.02.2016 № 024892
4.Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій,
цінових пропозицій) відбулося: 02.03.2016 р. об 12 год. 00 хв.
(дата)
(час)
Місце розкриття: 04050, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, кабінет 218
5. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних
пропозицій, цінових пропозицій):Згідно п.3.ч.1 ст 29 Закону України “ Про
здійснення державних закупівель” №1197-VІІ від 10.04.2014(далі “ Закон про
закупівлі”), надана пропозиція конкурсних торгів учасника не відповідає
документації конкурсних торгів та відхилена:
Номер і
Повне
Причини відхилення та її обґрунтування:
дата
найменування (для
реєстрації
юридичної особи)
замовником або прізвище, ім'я,
пропозиції
по батькові (для
конкурсних фізичної особи)
торгів
учасника процедури
(кваліфікаці закупівлі,
йної
ідентифікаційний
пропозиції, код/реєстраційний
цінової
номер облікової
пропозиції) картки платника
податків*,
місцезнаходження/
місце проживання,
телефон/телефакс

№1
01.03.2016р

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Укрохоронсервіс»
КОД ЄДРПОУ
30821244
Почтова адреса:Інд
65039,м.Одеса, вул,
Транспортна, буд
7г,кв.13,Тел (048)
772-50-81

Згідно п.3 ч.1 ст.29 Закону “пропозиція
конкурсних торгів не відповідає умовам
документації конкурсних торгів”.
В порушення вимог п.4.2.2 ДКТ
відсутність копії медичних довідок Наказ
Міністерства охорони здоров’я за № 246
від 21.05.2007р. “про затвердження
Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій” на 18
працівників надано картку працівника,
який підлягає періодичному медичному
огляду ;

№2
Товариство з
02.03.2016р. обмеженою
відповідальністю
Холдинг «Група
компаній “Атлант”»
КОД ЄДРПОУ
36567179
Почтова адреса:Інд
03087, м. Київ, вул,
Іскрівська, буд 3,
офіс 77,Тел/факс
(044) 222-77-55

Згідно п.3 ч.1ст.29 Закону “пропозиція
конкурсних торгів не відповідає умовам
документації конкурсних торгів”.
В порушенні вимог п.4.2.2. ДКТ
відсутність у складі пропозиції копій медичних
довідок про проходження обов’язкового
медичного огляду Наказ Міністерства охорони
здоров’я за № 246 від 21.05.2007р. “про
затвердження Порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій”
відсутні сторінки 2-3 трудової книжки у
Макаренка Д.М. - п.4.2.2. ДКТ;
невідповідність запису у трудовій
книжці Одинокого О.Ф. з інформацією
викладеною у довідці про працівників. По
трудовій книжці досвід роботи – 1рік, а у
довідці про працівників вказано 8 років п.4.2.2. ДКТ;
наявність працівників: Мельник О.М.,
Гавриленко М.П. – пенсійного віку, в
технічному завданні ДКТ (додаток) зазначена
вимога про те, що охоронники повинні бути не
пенсійного віку(технічне завдання додаток
№ 6);
довідка про відсутність підстав для
відмови по ст. 17 Закону не містить
інформацію по кожному пункту статті 17
Закону окрім пунктів 1, 6 та 9 частини першої.
Інформацію по пункту 2 частини другої статті
17 Закону надають учасники, які здійснюють
діяльність відповідно до статуту - розділ V, п.
3.2.ДКТ.

№3
ПП «Комсервіс02.03.2016р. Безпека»
КОД ЄДРПОУ
35900097
Почтова адреса:Інд
04210, м. Київ,
проспект Героїв
Сталінграда,6,
Тел/факс (044) 58134-26

Згідно п.3 ч.1 ст.29 Закону “пропозиція
конкурсних торгів не відповідає умовам
документації конкурсних торгів”.
В порушенні вимог п.4.2.2. ДКТ
відсутність у складі пропозиції копій медичних
довідок про проходження обов’язкового
медичного огляду Наказ Міністерства охорони
здоров’я за № 246 від 21.05.2007р. “про
затвердження Порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій”;
охоронники
Котенко-Деда
П.М.,
Кучерук А.М. – відсутні сертифікати про
проходження
психіатричного
та
наркологічного огляду – п.4.2.2 ДКТ;
охоронник Усатенко О.В. – не надано
свідоцтво охоронника про присвоєння 3
розряду - п. 4.2.1 ДКТ;
у довідці про виконання аналогічних
договорів не вказана сума – ст. 241- п. 5.1.
ДКТ; до Договору з ТОВ «Завод Ізумруд»
відсутні акти наданих послуг з листопада 2013
року по жовтень 2015 року – п.5.2. ДКТ;
до
Договору
з
ТОВ
«Комод
менеджмент» відсутні акти наданих послуг з
травня 2014 року по жовтень 2015 року - п.5.2.
ДКТ;
до Договору з ТОВ «Ластівка ЛТД»
відсутні акти наданих послуг з квітня 2012
року по жовтень 2015 року - п.5.2. ДКТ;
до Договору з ПАТ «Сбербанк Росії»
відсутні акти наданих послуг з березня 2015
року по вересень 2015 року - п.5.2. ДКТ;
до Договору з ДП «Оріфлейм
Косметік» відсутні акти наданих послуг з
вересня 2014 року по жовтень 2015 року - п.5.2.
ДКТ;
відсутня довідка про відсутність підстав
для відмови по ст.17 Закону – розділ V, п.
3.2.ДКТ.

________________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті).

Голова комітету з конкурсних торгів А.П.Савков поставив на голосування
питання щодо відхилення пропозицій конкурсних торгів учасника Товариство
з обмеженою відповідальністю «Укрохоронсервіс»
Голосували: «за» Савков А.П., Попок А.А., Рачинський А.П., Гаврилюк В.М.,
Власенко В.П., Загороднюк С.В., Саєнко О.В., Крайник П.І., Іванов О.В.,
Бойко О.В., Діордічук О.О.
«проти» « утримались» Голова комітету з конкурсних торгів А.П.Савков поставив на голосування
питання щодо відхилення пропозицій конкурсних торгів учасника Товариство
з обмеженою відповідальністю Холдинг «Група компаній “Атлант”»
Голосували: «за» Савков А.П., Попок А.А., Рачинський А.П., Гаврилюк В.М.,
Власенко В.П., Загороднюк С.В., Саєнко О.В., Крайник П.І., Іванов О.В.,
Бойко О.В., Діордічук О.О.
«проти» « утримались» Голова комітету з конкурсних торгів А.П.Савков поставив на голосування
питання щодо відхилення пропозицій конкурсних торгів учасника ПП
«Комсервіс-Безпека»
Голосували: «за» Савков А.П., Попок А.А., Рачинський А.П., Гаврилюк В.М.,
Власенко В.П., Загороднюк С.В., Саєнко О.В., Крайник П.І., Іванов О.В.,
Бойко О.В., Діордічук О.О.
«проти» « утримались» 6. Надіслати інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів
учасникам, пропозиції яких відхилені протягом 3(трьох) днів з дня прийняття
рішення.
7.Оприлюднити інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів(
даний протокол) відповідно до ст..10 Закону України «Про здійснення
державних закупівель»
8. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
посада, прізвище, ім'я, по батькові
підпис
Віце- президент Попок А.А.
Директор Інституту “Вища школа державного управління”,
заступник голови комітету з конкурсних торгів
Романюк С.А.
Вчений секретар Національної академії Рачинський А.П.
Начальник управління планування фінансів,
бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер
Гаврилюк В.М.

Начальник господарського управління
Власенко В.П.
Провідний фахівець відділу комплексного захисту
інформаційних систем управління інформації
Іванов О.В.
Заступник начальника управління – начальник відділу
координації міжнародних програм управління забезпечення
міжнародних зв’язків
Крайник П.І.

Заступник начальника управління-начальник
експлуатаційно-технічного відділу господарського
управління Саєнко О.В.
Начальник управління організації фундаментальних та
прикладних досліджень, голова профспілкового комітету
Загороднюк C.B.
Заступник начальника юридичного відділу
Калита О.А.
Головний спеціаліст юридичного відділу
Бойко О.В.

Голова комітету з конкурсних торгів

Савков А.П.
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів Діордічук О.О.
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)

