Протокол (рішення) засідання тендерного комітету Замовника про
відхилення пропозиції Кандидата
№ >6/^8ІД «/%*» травня 2018 р.
1. Замовник.
1.1. Найменування. У правління освіти Д ніпровської районної в м. Києві держ авної адміністрації;
1.2. Код за ЄД РП О У 37397216;
1.3. М ісце знаходж ення, м. Київ, просп. М иру, 6-А, 02105.
2. П редмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: «Туалетний папір, носові хустки, руш ники для рук і
серветки» код 33760000-5 за Д К 021:2015 (туалетний папір)
2.2. К ількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 71470 шт. (Туалетний папір з
втулкою (130 м.) - 20970 шт.; Туалетний папір без втулки (65 м.) - 50500 шт.)
2.3. М ісце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: управління освіти Дніпровської
районної в м. Києві держ авної адм іністрації (просп. М иру, 6-а, м. Київ).
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 3 дати укладання договору по 15
червня 2018 року
3. Д ата оприлю днення та номер оголош ення про проведення закупівлі.
11А-2018-04-26-000480-Ь (В ідкриті торги)
4. Д ата та час початку А укціону.
15-05-2018, 13:57
5. Д ата та час закінчення Аукціону. 15-05-2018, 14:24
6. Кандидат, пропозиція якого оціню ється.
6.1. Н айменування. Т овариство з обмеж еною відповідальністю «ЕП І Ц ЕН ТР»
6.2. Код за Є Д РП О У /реєстраційний номер облікової картки платника податків: 38186285
6.3. М ісцезнаходж ення: У країна, У країна, Київ, м.Київ, вул. В иборзька, будинок 99, офіс 104, 03680
6.4. П овний доступний бю дж ет закупівлі:
484 000,00 грн. (чотириста вісімдесят чотири тисячі грн. 00 коп. з ПДВ)
6.5. Ціна пропозиції за результатами Аукціону.
321 000,00 грн. (триста двадцять одна тисяча грн. 00 коп. з ПДВ)
;7. Д ата прийняття ріш ення про відхилення пропозиції Кандидата. «
травня 2018 року.
8. Обґрунтування відхилення пропозиції Кандидата.
Розглянувш и визначену системою пропозицію з найниж чою ціною на відповідність
кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної документації, тендерним комітетом було
визначено, що пропозиція У часника не відповідає кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної
документації. Д окументи, щ о подані на тендер, не надані в повному обсязі, а саме:
1. Не надано ж одного докум енту щодо відповідності У часника кваліфікаційним критеріям,
визначеним у Таб. 1 Д од. 1 ТД;
2. Не надано докум ентів згідно Дод. 2 ТД;
3. Відсутня тен дерн а пропозиція згідно Дод. 3. ТД;
4. Не надано інформацію про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у
процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону У країни "Про публічні закупівлі" згідно Дод. 6
ТД.
ПРИЙНЯЛИ РІШ ЕННЯ:
Враховую чі відсутність вищ евикладеного переліку докум ентів та інших документів, що
вимагаю ться тендерною документацією , визнати пропозицію Товариства з обмеженою
відповідальністю «ЕПІ Ц ЕНТР» такою , що не відповідає умовам тендерної документації, та
відхилити відповідно до ст.30 Закону України «Про публічні закупівлі».
ГОЛОСУВАЛИ:
Д роздова О.Ю . - «За»; Рабійчук О.В. - «За»; О бловатна - «За»; Поліно О.А. - «За»; Ф едоренко М.
О. - «За»;
«За» -5; «П роти» -0; «У тримались» -0
Рішення прийняте одноголосно
Члени комітету:
С пеціаліст І категорії адм іністративно-господарчого відділу
О бловатна О.В.

(підпис)
Заступник начальника централізованої бухгалтерії,
Заступник голови тендерного комітету
Рабійчук О.В.

(підпис)

С пеціаліст І категорії адміністративно-господарчого відділу
Поліно О.А.

Голова тендерного комітету

С екретар тендерного комітету

