[1ротокол лъ 105/16
засйання тендерного ком!тету
м.

€уми

<<22>>

|оловуюний: €итник

грулня20\6 р.

Флексанлр Балентинович, голова тендерного ком|тету'

3аступник нач€}льника в!лл1лу контрол}о та безпеки

[1рисутн! члени тендерного ком1тету:
1. (ривенко Анатол1й 1ванович _ головний |нженер;
2. Абрамова Фльга €ерг|!вна _ фах|вешь з державних закуп1вель;
3. (нуренко Анлр|й йиколайович - начальник горидичного в|дд|лу;
4. Бертпов |гор Флегович - юрисконсульт;
5. (овтуненко 1етяна Анатол1|вна - начальник планово-економ|чного в|дд1лу;
6. Ра_г:|на 1етяна Б1ктор|вна _ головний бухга-глтер;
7. €олдатов Болодимир йиколайович _ нач.шьник в1дд|лу техн|чного контрол}о.

поРядо( АБЁ}{[й:

Бимогу, що над1йтшла на електронний майданчик
закуп|вель (омунального п|дприсмства €умсько! м|сько] ради ,,Блеатроавтотранс''
2а[шр[|.рго1п.ца щодо необгрунтованого в1дхилення пропозиц1] на закуп|влто А( 016:2010
26.5{.| |1рилали та 1нструменти нав|гац|йн1, метеоролог1нн1, геоф1зинн1 та под|бно|
призначеност! (,(( 021,:201'5 34933000-6 Ёав1гац|йне обладнання (система мон|торингу руху
м|ського комунального транспорту (на автобуси))).
1. Розгляд та

надання в1дпов]д1 на

€]!}!,А.г!}1:
[олову тендерного ком!тету, €итника Флексанлра Балентиновича' який пов|домив,
що на елекщонниймайданник закуп|вель 1(омунального п1дприсмства €умсько| м1сько| рали
7а[шр[|.рго1п.ца над1йтпла Бимога в1д 1овариства з обмеженото
',Блектроавтотранс''
!1дповйал"й!"''о ',Фхоронний холд|нг'' щодо необгрунтованого в1дхилення |х пропозиц|] на
закуп1влто ,{( 016:2010 26.51.1 [!рилали та 1нструменти нав1гац1йн1, метеоролог!нн1'
геоф1зиин| та под1бно| призначеност| (дк 021:20|5 34933000-6 Рав1гац1йне обладнання

(сиотема мон1торингу руху м|ського комун€}льного транспорту (на автобуси))).
в дан!й вимоз] }часгтр:.к гтс":в!;1о*т.пяс, |]'1о ]1;:я :т!/1':':зер.;1ження свос| ква':1ф!.катт11 як
тзп:'псргпгтг:йт
у.'ас!.!}'ка" у ск-цад| |х пропо:зиц|] в електр0}.|}10\.{у ска}10в!1г{0\.{у !}'{г.;]яд! було ]'{ад11но
*{д*'''',',,*я ?х пропозр::1!:' вв;:;,:са*: :;собгру}{'|'01]|1!{|,1!'. т;с гт|,:1'г:зерд}!(ен11п{ к0п|(ретн|{мит фактапсгт |
притшада\1и та та|(р]}'1' що }{е в:дг:ов1дас: в}1}.|огам 0татт! 30 3акону }т<ра|нгт <[|ро шубл|нн1
закуп!влБ'
ступила секретар те''дерпс)го ком|тсц. Абраштова: Фльга [ер.1|вгта, як{1
пов!,{оми;1,.,,к',зг|]тт;о п|лпункту 16.7. пункту 1б.,,Бимоги ло квал1ф!кац1| унасник!в та
спос1б |х ,!д',ерд*ення'' Фголошення (!окументаш||) для проведення закуп|вл! верез
систему електронних закуп|вель (з| зм|нами) }часник повинен надати в електронному
(сканован| .'''|т
документ|в або нотар|а_гльно засв|дчено| коп!] документу, або коп|!
'р".!нал|в
д'.у*-''у' заов1дчено| }часником належним ({ином (тако|' що м1стить п1дпис кер1вника або
сво}о
у.'"'',**ено] особи 9часника та в1дбиток печатки }насника, як1по 9часник зд1йснтос
пропозиц]|
свос|
в
склад|
1|яльн|сть з використанням пенатки) в формат1 р6г ) вигляд1
наступн1 л'.у*",'': техн|нн!, як!сн| та к|льк!сн1 вимоги до предмета закуп1вл1, документац1я
.'р'.р'мне забезпечення з п|дтверлженням необх|дного функц|оналу закуп1вл1' техн|чн!
.,.цйф1*'ц|| обладнання в|дпов1дно до !одатку ]ф 1 до ц!с] документац1] та деклараш1| про
в|дпов|дн|сть обладнання.

"'

3!дпов1дно до Фголо1пення (,{окументац1]) для проведення закуп1вель через систему
електронних закуп|вель (з1 зм|нами): у випадку, якщо вищезазнанен! документи не булуть
з
д'д^'1 до Башо| пропозиш1! (або пояснення в дов1льн1й форм1 про в!лсутн1сть одного
в|д ц!ни, яку ви
документ1в) 3амовник не буле !| приймати до розгляду нез{1лежно
пропонусте.

з

обмеженото в|дпов|дальн|стто ''Фхоронний холд|нг'' в
склад| свое] пропозиц!] не надано наступн| документи перелбаиен1 п1дпунктом 16.7. пункту
|6. ,,Бимоги до квал|ф1каш|| унасник1в та спос|б |х п|лтверлження'' Фголоц:ення
(,(окументаш1!) лля проведення закуп|вл! нерез систему електронних закуп|вель (з1 зм!нами):
додаток
для |нформування вод1я
техн|нну спешиф1каш1то на обладнанн

9часником, 1овариством

я

у

програмного забезпечення розл|лу 111;
- декларац1}о про в1дпов1дн1сть обладнання для |нформування вод|я у додаток
прощамного забезпечення розл1лу 111;
п|дтвердженням необх1дного
- документац|то на програмне забезпечення

з

функш1оналу закуп:вл1.

склад! свос] пропозиц|| наданий лиот 1овариства з обмеженото
!!{Ф
в1дпов1дальн|стто ,,твко тРвйд'' за вих. ]ф 211' в|д 6.|2.2016 року який пов!домля€,
адресо1о
за
|нформац|я по користуванн}о прогр€!мним забезпеченням знаходиться
}насником,

в

согп/гй1оса1/цвег/цзет.

}:шрз//6осз.тм1а1оп.

Разом з тим' умовами Фголошення (!окументац1|) для проведення закуп1вл| через
систему електронних закуп|вель (з| зм1нами) не перелбачено можливост| надання посилання
в мщеж| для п1дтвердження вимог вотановлених дано}о документаш!сто.
"' 'лр-'у
Биходячи з викладеного' тендерний ком|тет 1{омунального п|дприсмства
1овариства з обмежено}о
,,Блектроавтотранс'' мае вс| п1дстави для в1дхилення пропозиц|]
в|дпов1дальн|стто,,Фхоронний холд1нг''.

3ауважень та доповнень щодо обговорк:ваного питання не над1й:пло.

['олосували:
€итник Ф.Б. -,,за''
(ривенко А.1. _,,за''
Абрамова Ф.€. _,,за''

1(нуренко А.Р1. - ''за''
Бертпов |.Ф. -,,за''
|{овтуненко 1.А. -,,3?"
Рал|на 1.Б. _,,за''
€олдатов Б.й. -,,за',
,,за''

_

в|с1м

,'проти''

-

нема€

''утрим€}лись''

-

немас

Р!штення прийнято.

[олова тендерного ком!тету
€екретар тендерного ком|тету

Ф.Б.€итник
Ф.€.Абрамова

9лени тендерного ком!тету:

А.1.1{ривенко

.й.(нуренко
.Бергшов

.(овтуненко
:Б.Рал1на

Б.]у1.€олдатов

