ПРОТОКОЛ
розгляду тендерних пропозицій учасників на закупівлю послуг з поточного дрібного
ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-05
Київ-Одеса км 143+028 - км 237+108 (окремими ділянками), Черкаська область
15.03.2019
1. Найменування замовника: Служба автомобільних доріг у Черкаській області.
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 05422303.
3. Місцезнаходження замовника: 18006, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 389.
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі за купівель:
UA-2019-02-11-001556-а.
5. Перелік тендерних пропозицій:
1. Приватне підприємство «Полтавабудцентр»;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ростдорстрой»;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-ГІівдень»;
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «ШРБУ-48».
6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника:
1. Приватне підприємство «Полтавабудцентр»;
.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ростдорстрой»;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-ГІівдень»;
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «ШРБУ-48».
7. Результат
розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної
пропозиції/допущення до аукціону):
Тендерна пропозиція ГІГІ «Полтавабудцентр». відповідає технічним вимогам
визначеним тендерною документацією, кваліфікаційним',критеріям наведеним у статті 16
Закону України «Про публічні закупівлі», та відсутні підстави для відмови в участі згідно
статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» і підлягає допущенню до аукціону
відповідно до частини 5 статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі».
Тендерна пропозиція ТОВ «Ростдорстрой» не відповідає умовам розділу III
«Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» 4.6 «Кваліфікаційні критерії до учасників
та вимоги, установлені статтею 17 Закону» тендерної документації, а саме
кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази»
(Додаток №1 Форма №2).
У складі тендерної пропозиції Учасника відсутня- довідка відповідно до Форми №2
Додатку №1ТД.
Враховуючи наведене, тендерна пропозиція - ТОВ «Ростдорстрой» підлягає
відхиленню на підставі абз.1 п.1 ч.І ст.30 Закону України «Про публічні закупівлі» (даліЗакон) у зв’язку із невідповідністю кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям,
установленим статтею 16 цього Закону.
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Тендерна пропозиція TOB «Автомагістраль-Південь» не відповідає умовам
розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ч.б «Кваліфікаційні критерії до
учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону» тендерної документації, а саме,
кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази»
(Додаток №1 ТД).
Для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію учасник у складі
своєї тендерної пропозиції надає інформацію згідно встановленої форми
(Додаток №ГГД), яка підтверджує наявність в учасника обладнання та матеріально
технічної бази для виконання робіт згідно Технічного завдання (Додаток №5). Вказана
інформація (згідно п.1.3. Додатку №1ТД) підтверджується скан-копіями реєстраційних
документів, завірених підписом та печаткою власника, мацдді/механізмів.
В складі , документів тендерної пропозиції Учасника відсутні скан-копії
реєстраційних документів машин, механізмів або устаткування, які зазначені у довідці
наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для надання послуг згідно
Технічного завдання по кожному виду робіг/послуг (вих. №0312/1.1.-4 від 12.03.2019 р.)
(далі-Довідка), а саме вантажний самоскид, марки FORD CARGO 4135DDC, у кількості 2
одиниць.
Тендерна пропозиція TÖB «Автомагістраль--.Цівдсиь» не відповідає умовам
розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ,ч. 1 «Зміст і спосіб подання
тендерної пропозиції» тендерної документації, а саме: ц... 1,1. Учасник надає оригінали або
копії наступних документів*: .
.
,. .
11.1. фінансову звітність за 2017 рік та. 1а останній звітній період 2018 року:
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан);
2. Звіт про фінансові результати підприємства;
3. Звіт про рух грошових коштів;
4. Звіт про власний капітал;
...
5. Примітки до фінансової звітності;
11.2 податкову декларацію з додатками за 2017:рік та. за останній звітній період 2018
року. ,
. ... ... .у-,.
■У,;;.;,, :. ,
У складі тендерної пропозиції Учасника відсутня фінансова звітність за 2017 рік
(і. Баланс (Звіт про фінансовий стан); 2. Звіт про фінансові результати підприємства;
3. Звіт про рух грошових коштів; 4. Звіт про власний капітал: 5. Примітки до фінансової
звітності) та податкова декларація з додатками за 2017 рік.
Враховуючи наведене, тендерна пропозиція ТОВ «Автомагістраль-Південь»
підлягає відхиленню на підставі абз.1 п.1 ч.І ст.30 Закону України «Про публічні
закупівлі» (далі-Закон) у зв’язку із невідповідністю кваліфікаційним (кваліфікаційному)
критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та на підставі п.4 ч.І ст.30 Закону у
зв’язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
Тендерна пропозиція ТОВ «ШРБУ-48» відповідає технічним вимогам визначеним
тендерною документацією, кваліфікаційним критеріям наведеним у статті 16 Закону
України «Про публічні закупівлі», та відсутні підстави для відмови в участі згідно статті
17 Закону України «Про публічні закупівлі» і підлягає допущенню до аукціону відповідно
до частини 5 статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі».
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8. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі ст. ЗО Закону України «Про
публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.
1. ТОВ «Ростдорсгрой» підлягає відхиленню на підставі абз.1 п.1 ч.І ст.30 Закону
України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) у зв’язку із невідповідністю
кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону.
2. ТОВ «Авгомагістраль-Південь» підлягає відхиленню на підставі абз.1 п.1 ч.І
ст.30 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) у зв'язку із невідповідністю
кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та
на підставі п.4 ч.І ст.30 Закону у зв’язку з невідповідністю тендерної пропозиції умовам
тендерної документації.
9. Члени тендерного комітету:
Гол осу вали:
Прізвище, ініціали, посада
Андреев Г.Ю. - заступник начальника з ремонту та
«За»
експлуатаційного утримання автомобільних доріг,
заступник голови тендерного комітету
Семко І.С. - провідний інженер тендерно-договірного
«За»
відділу, в.о. секретаря тендерного комітету
Скачедуб О.Г - головний бухгалтер
Пащенко Л.М. - начальник фінансово-економічного
відділу
Гребенюк Р.І. - начальник відділу ремонту та
експлуатаційного утримання автомобільних доріг і
штучних споруд, організації та безпеки дорожнього руху,
охорони навколишнього середовища
Семко В.С. - заступник начальника відділу якості,
технічного контролю та нових технологій
Старухін Є.В. - начальник відділу інвестиційнокошторисної роботи та будівництва
Постоленко І.В. - провідний юрисконсульт

Заступник голови тендерного комітету
В.о. секретаря тендерного комітету
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