ПРО ТО КО Л
розгляду тендерних пропозицій
від Сї .09 .2018 №

1.

Найменування замовника*: Державна фіскальна служба України.

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 39292197.

3.

Місцезнаходження замовника*: Львівська площа, буд. 8, м. Київ, індекс 04053.

4.

Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель*: иЛ-2018-03-27-000693-а.

5.

Перелік тендерних пропозицій*.

6.

- тендерна пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНИКОМ УКРАЇНА»;
- тендерна пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю
«ГАРТЕН КОНСАЛТИНГ»;
- тендерна пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю
«ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШ Н ГРУП»;
- тендерна пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТ ІНТЕГРАТОР»;
- тендерна пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМБАТ».
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)
учасника*.
- Товариство з обмеженою
(код ЄДРПОУ: 36942282);
- Товариство з обмеженою
(код ЄДРПОУ: 38282958);
- Товариство з обмеженою
(код ЄДРПОУ: 39189678);
- Товариство з обмеженою
(код ЄДРГІОУ: 31091208);
- Товариство з обмеженою
(код ЄДРГІОУ: 41374540)

7.

відповідальністю «ВІННКОМ УКРАЇНА»
відповідальністю «ГАРТЕН КОНСАЛТИНГ»
відповідальністю «ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШ Н ГРУП»;
відповідальністю «ІТ ІНТЕГРАТОР»
відповідальністю «РЕМБАТ»

Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції / допущення до
аукціону):

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІННКОМ УКРАЇНА»
(код ЄДРПОУ: 36942282)
(далі - ТОВ «ВІННКОМ УКРАЇНА»)
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРТЕН КОНСАЛТИНГ»
(код ЄДРПОУ: 38282958)
(далі - ТОВ «ГАРТЕН КОНСАЛТИНГ»)
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШ Н ГРУП»
(код ЄДРГІОУ: 39189678)
(далі - ТОВ «ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШ Н ГРУП»)
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ ІНТЕГРАТОР»
(код ЄДРПОУ: 31091208)
(далі - ТОВ «ІТ ІНТЕГРАТОР»)
Товариство з обмеженою відповідальністю
«РЕМБАТ».
(код ЄДРПОУ: 41374540)
(далі - ТОВ «РЕМБАТ»)

допущено до
аукціону
допущено до
аукціону
відхилено
тендерну
пропозицію
допущено до
аукціону
відхилено
тендерну
пропозицію

8.

2
Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею ЗО Закону України «Про
публічні закупівлі» (далі - Закон):

Для участі у торгах на закупівлю за предметом: Мережеве обладнання - за кодом ДК
021:2015 32420000-3 (лот 1 - Граничні маршрутизатори для вузлів відомчої
телекомунікаційної мережі; лот 2 - Мережевий комутатор рівня ядра на 12 портів для локальних
обчислювальних мереж; лот 3 - Мережевий комутатор рівня ядра на 24 порти для локальних
обчислювальних мереж; лот 4 - Мережевий комутатор рівня доступу на 48 портів для
локальних обчислювальних мереж; лот 5 - Мережевий комутатор рівня доступу на 8 портів для
локальних обчислювальних мереж) (ГО закупівлі: ІМ-2018-03-27-000693-а) за лотом 4 подали
тендерні пропозиції наступні учасники:
ТОВ
ТОВ
ТОВ
ТОВ
ТОВ

«ВІННКОМ УКРАЇНА»;
«ГАРТЕН КОНСАЛТИНГ»;
«ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШ Н ГРУП»;
«ІТ ІНТЕГРАТОР»;
«РЕМБАТ».

Постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з
розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі - Колегія)
прийнято рішення від 27.08.2018 № 8716-р/пк-пз, згідно з яким Державну фіскальну службу
України зобов'язано скасувати рішення про допущення до аукціону тендерної пропозиції
Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШ Н ГРУП» за процедурою
відкритих торгів на закупівлю за предметом: Мережеве обладнання - за кодом ДК 021:2015 32420000-3 (лот 1 - Г раничні маршрутизатори для вузлів відомчої телекомунікаційної мережі;
лот 2 - Мережевий комутатор рівня ядра на 12 портів для локальних обчислювальних мереж;
лот 3 - Мережевий комутатор рівня ядра на 24 порти для локальних обчислювальних мереж; лот
4 - Мережевий комутатор рівня доступу на 48 портів для локальних обчислювальних мереж;
лот 5 - Мережевий комутатор рівня доступу на 8 портів для локальних обчислювальних мереж)
за лотом 4.
За результатами розгляду тендерних пропозицій за лотом 4. з урахуванням інформації,
наданої службовими записками Департаменту інформаційних технологій від 16.05.2018
№ 1256/99-99-09-06-18 та від 24.05.2018 №1349/99-99-09-06-18 (як структурного підрозділу, що
залучений до підготовки тендерної документації) пропонується:

8.1. Відхилити тендерну пропозицію ТОВ «ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШН ГРУП» (код
ЄДРПОУ: 39189678) в и х о д і і ч и з нижченаведеного:
8.1.1. Вимога тендерної документації: у пункті 1.2 Вимог до обладнання, наведених у
Додатку 4 до тендерної документації зазначено, що все обладнання має бути новим, що не
використовувалося раніше. На момент поставки обладнання щодо нього не повинні діяти
терміни ЕпсІ-оГ-ЬіАе, Епс1-оГ-8а1е та Епс1-оІ-8иррогІ.
Суть порушення: у складі тендерної пропозиції ТОВ «ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШ Н ГРУП»
(файл «4_TexniKa_4.pdf») в підпункті 4 пункту 4.1 «Інформація про технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі» вказано, що обладнання, що постачається, є актуальним та
не має статусу ЕОЬ/ЕОБ (ЕпсІ-оІ-ЕіІе/ЕпсІ-оГ-ЗиррогІ) або подібного.
У пункті 4.2. «Таблиці
відповідності технічних та якісних характеристик
запропонованого предмета закупівлі» (файл «4_TexHiKa_4.pdf») надано таблицю «Вимоги до
обладнання. Загальні умови», в якій у пункті 2 у стовпчику де необхідно зазначити
найменування та технічні характеристики товарів, що пропонуються учасником зазначено
інформацію, що все обладнання є новим, що не використовувалося раніше. На момент поставки
обладнання щодо нього діятимуть терміни ЕпсІ-оГ-ГіГе, Епс1-оІ-8а1е та Епс1-о1-8ирроіЧ. В цій же
довідці у колонці «Відповідність, так/ні (У разі, якщо технічні характеристики товару, що
пропонуються учасником відповідають або перевищують необхідні характеристики, пишеться "так", якщо не відповідає - "ні".)» у пункті 2 зазначено «Так».
Висновок: тендерна пропозиція ТОВ «ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШ Н ГРУП» не відповідає
технічним вимогам до предмета закупівлі, наведеним у Додатку 4 до тендерної документації.

з
Відповідно до пункту 4 частини першої статті ЗО Закону замовник відхиляє тендерну
пропозицію у разі, якщо тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам тендерної
документації.

8.2. Відхилити тендерну пропозицію TQB «РЕІУ1БАТ» (код ЄДРПОУ: 41374540)
виходячи з ннжченаведеного:
8.2.1. Вимога тендерної документації: відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 пункту 1
«Інформація, що підтверджує відсутність підстав у відмові учаснику в участі в процедурі
закупівлі згідно з підставами, визначеними у е т а п і 17 Закону» Таблиці 2. «Інші документи, що
вимагаються замовником» Додатку 2 до тендерної документації зазначено, що учасник повинен
надати:
1.1. Довідку у довільній формі щодо відсутності підстав у відмові учаснику в участі у
процедурі закупівлі, визначених у статті 17 Закону (учасник може використовувати при наданні
згаданої інформації форму наведену у додатку 2.2 до тендерної документації).
1.2. Копію антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої відповідно до
вимог Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 №75 «Про
затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи» та копію документа про
призначення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми.
Суть порушення: у складі тендерної пропозиції ТОВ «РЕМБАТ» надано довідку щодо
відсутності підстав у відмові учаснику в участі у процедурі закупівлі, визначених у статті 17
Закону, яка не містить пункт 10: «учасник, як юридична особа, має антикорупційну програму та
уповноваженого з реалізації антикорупційної програми» та у складі тендерної пропозиції ГОВ
«РЕМБАТ» не надано антикорупційної програми.
Висновок: тендерна пропозиція ТОВ «РЕМБАТ» не відповідає вимогам, встановленим у
підпунктах 1.1 та 1.2 пункту 1 «Інформація, що підтверджує відсутність підстав у відмові
учаснику в участі в процедурі закупівлі згідно з підставами, визначеними у статті 17 Закону»
Таблиці 2. «Інші документи, що вимагаються замовником» Додатку 2 до тендерної
документації.
8.2.2. Вимога тендерної документації: відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 пункту 1
«Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору» Таблиці
1 «Кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі» Додатку 2 до тендерної
документації учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати інформаційну довідку
про наявність досвіду виконання аналогічного договору (за формою згідно з додатком 2.1 до
тендерної документації), яка має містити інформацію про виконання договору(-ів) протягом
останніх трьох років. На підтвердження інформації, вказаній у довідці (п. 1.1.), учасник має
надати копію(-ї) вказаного(-их) договору(-ів).
Суть порушення: у складі тендерної пропозиції ТОВ «РЕМБАТ» надана довідка б/д б/н
про наявність досвіду виконання аналогічного договору, в якій лише повідомляється про
наявність досвіду виконання аналогічного договору. Копій аналогічних договорів у складі
тендерної пропозиції ТОВ «РЕМБАТ» не надано.
Висновок: ГОВ «РЕМБАТ» не надано підтвердження відповідності кваліфікаційному
критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору»
у спосіб, встановлений у Додатку 2 до тендерної документації.
8.2.3. Вимога тендерної документації: у пунктах 2, 3, 4 переліку вимог щодо надання
учасником у складі тендерної пропозиції документів на підтвердження відповідності тендерної
пропозиції для кожного лота технічним, якісним, кількісним вимогам до предмета закупівлі,
наведених у Додатку 4 до тендерної документації зазначено, що учасник повинен надати:
2. Документальне підтвердження у вигляді авторизаційного листа (електронна копія) від
виробника обладнання щодо партнерських відносин між виробником та Учасником, які
необхідні для продажу (поставки) запропонованого Товару.
3. Лист (електронна копія) від виробника обладнання, який має містити термін гарантії
на обладнання.

4
4.
Дійсні на момент подачі тендерної пропозиції сертифікати відповідності або позитивні
експертні висновки на відповідність вимогам нормативних документів системи технічного
захисту інформації в Україні з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД
ТЗІ 2.5-004-99 на мережеве обладнання. У разі їх відсутності на момент подачі тендерної
пропозиції, у складі тендерної пропозиції Учасником надається інформація від виробника
такого обладнання або його офіційного представника в Україні, або уповноваженого органу
щодо проходження таким обладнанням експертизи на відповідність вимогам нормативних
документів системи технічного захисту інформації в Україні.
Суть порушення: станом на кінцевий строк подання тендерної пропозиції в електронній
системі закупівель ТОВ «РЕМБАТ» зазначені документи не надано.
Висновок: ТОВ «РЕМБАТ» не надано підтвердження відповідності тендерної пропозиції
технічним, якісним, кількісним вимогам до предмета закупівлі, наведеним у Додатку 4 до
тендерної документації.
8.2.4. Вимога тендерної документації: згідно з пунктом 1 «Зміст і спосіб подання
тендерної пропозиції» розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної
документації тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення
електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація та завантаження файлів
з:

письмовою згодою учасника з проектом договору, визначеним у додатку 5 до тендерної
документації (письмова згода учасника з проектом договору може бути надана у довільній
формі листа, довідки або проекту договору, наведеного у додатку 5 до тендерної документації,
кожна зі сторінок якого містить підпис учасника чи його уповноваженого представника,
найменування учасника, напис «З умовами проекту договору згоден»).
Суть порушення: у складі тендерної пропозиції ТОВ «РЕМБАТ» відсутня письмова
згода учасника з проектом договору, визначеним у Додатку 5 до тендерної документації.
Висновок: тендерна пропозиція ТОВ «РЕМБАТ» не відповідає вимогам, встановленим у
пункті 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу III «Інструкція з підготовки
тендерної пропозиції» тендерної документації.
8.2.5. Вимога тендерної документації: згідно з пунктом 1 «Зміст і спосіб подання
тендерної пропозиції» та пункту 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу III «Інструкція
з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації тендерна пропозиція подається в
електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких
зазначається інформація та завантаження файлів з:
-документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції.
Суть порушення: у складі тендерної пропозиції ТОВ «РЕМБАТ» надано Банківську
ліцензію від 24.11.2016 №277, видану ПАТ «РВС БАНК» на право надання банківських послуг,
визначених частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та
довіреність № 1323/17, видану ГІАТ «РВС БАНК» для уповноваження Рижого Олександра
Володимировича представляти інтереси ПАТ «РВС БАНК».
Електронна банківська гарантія у складі тендерної пропозиції ТОВ «РЕМБАТ» відсутня.
Висновок: тендерна пропозиція ТОВ «РЕМБАТ» не відповідає вимогам, встановленим у
пункті 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу III «Інструкція з підготовки тендерної
пропозиції» тендерної документації.
Відповідно до пункту 1, пункту 3 та пункту 4 частини першої статті 30 Закону замовник
відхиляє тендерну пропозицію у разі, якщо тендерна пропозиція учасника не відповідає
кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону, у з в ’язку з тим, що учасник не
надав забезпечення тендерної пропозиції, наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону та
тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам тендерної документації.
При цьому відхилення тендерних пропозицій учасників, що не відповідають
кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону, у зв'язку з тим, що учасник не
надав забезпечення тендерної пропозиції, наявні підстави, зазначені у е т а п і 17 Закону та
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тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам тендерної документації є обов'язком, а не
правом замовника.

ВИРІШИЛИ:
1. Відхилити тендерну пропозицію ТОВ «РЕМБАТ» на підставі пункту 1, пункту 3 та
пункту 4 частини першої статті ЗО Закону, а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає
кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону; учасник не надав забезпечення
тендерної пропозиції; наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону та тендерна пропозиція
учасника не відповідає умовам тендерної документації.
2. Відхилити тендерну пропозицію ТОВ «ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШ Н ГРУП» на підставі
пункту 4 частини першої статті ЗО Закону, а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає
умовам тендерної документації.
3.

Допустити до аукціону тендерні пропозиції наступних учасників:

ТОВ «ВІНИКОМ УКРАЇНА»;
ТОВ «ГАРТЕН КОНСАЛТИНГ»;
TOB «ІТ ІНТЕГРАТОР».
Секретарю
тендерного
комітету
подати
для
оприлюднення
на
веб-порталі
Уповноваженого органу інформацію про допущення до аукціону та відхилення тендерних
пропозицій, у строки визначені Законом.

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично

Голосували: «За» - -7 , «Проти» - і , «Утрималися» — £-/ .
Рішення прийнято.
Голова тендерного комітету
Заступник голови тендерного
комітету
Члени тендерного комітету

Секретар тендерного комітету

