П Р О Т О К О Л №3
засідання тендерного комітету із закупівлі товарів, робіт і послуг по напрямках
фінансування капітальні інвестиції, ремонти та інші.
м. Харків

від « 0 -)-»

Д ,______ 2018

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Розгляд пропозицій, наданих учасниками за процедурою на закупівлю Код ДК 021:2015
- 35120000-1 - Системи та пристрої нагляду та охорони (Система відеоспостереження та
периметральної охоронної сигналізації моторвагонного депо Харків).
Оголошення на проведення закупівлі було оприлюднене на веб-порталі
Уповноваженого органу https://prozorro.gov.ua за номером UA-2018-11-05-000981-Ь.
Очікувана вартість за процедурою закупівлі складала: 1 559 000,00 грн. з ПДВ.
Прийом пропозицій електронної закупівлі закінчився: 20.11.2018 о 17:00.
Електронний аукціон відбувся: 21.11.2018 о 11:28.
Результати електронного аукціону:
На закупівлю було надано 7 (сім) тендерних пропозицій. Пропозиції надійшли від
наступних учасників:
1.
ТОВ «Будвіжен», ЄДРПОУ 42203840, 61105, Харківська обл., м. Харків, пр. Льва
Ландау, буд. 147. Сума пропозиції склала 948 800 грн. 00 коп. з ПДВ.
2.
ТОВ НТК «ДВ-Сек'юріті», ЄДРПОУ 39823695, 61145, м. Харків, вул.
Клочківська, буд. 193, тел. (097)88-11-830. Сума пропозиції склала 949 944 грн. 00 коп.
з ПДВ.
3.
ТОВ "ОПТА ЛТД", ЄДРПОУ 24669498, 61033, м. Харків, вул. Шевченка, 193,
тел. (057) 714-94-63. Сума пропозиції склала 950 000 грн. 00 коп. з ПДВ.
4.
ТОВ "РАДІО-ЛІНК", ЄДРПОУ 37874968, 61168, м. Харків, вул. Академіка
Павлова, буд. 319, кв. 394, тел. (057) 717-50-90. Сума пропозиції склала 1 000 000 грн.
00 коп. з ПДВ.
5.
ТОВ АРСЕНАЛ СБ, ЄДРПОУ 42197701, 49107, м. Дніпро, вул. Шинна, буд. 2,
тел. (056) 722-23-69. Сума пропозиції склала 1 090 000 грн. 00 коп. з ПДВ.
6.
ТОВ ОХОРОНА МАСТЕРС, ЄДРПОУ 41207142, 61010, м. Харків,
вул. Набережна Гімназійна, 16, тел. (057) 725-31-02. Сума пропозиції склала 1 380 000
грн. 00 коп. з ПДВ.
7.
ТОВ "СЕКУР ІНТЕГРАЦІЯ", ЄДРПОУ 39328390, 04073, м. Київ,
вул. С. Скляренка, буд.5, тел.: (044) 5381575. Сума пропозиції склала 1 555 000 грн. 00
коп. з ПДВ.
РОЗГЛЯНУЛИ:
Тендерні пропозиції на закупівлю: ДК 021:2015 - 35120000-1 - Системи та пристрої
нагляду та охорони (Система відеоспостереження та периметральної охоронної сигналізації
моторвагонного депо Харків).
Враховуючи протокол засідання робочої групи ініціатора закупівлі встановлено
наступне:
1. Пропозиція учасника ТОВ «Будвіжен» на суму 948 800 грн. 00 коп. з ПДВ не
відповідає кваліфікаційним критеріям.
2. Пропозиція учасника TOB НТК «ДВ-Сек'юріті» на суму 949 944 грн. 00 коп. з
ПДВ не відповідає умовам тендерної документації, а саме:
- в поруш ення вимог п.2.1 Додатку 4 тендерної документації - учасник надав довідку
щодо предмету закупівлі (Додаток 8) не у відповідності технічному завданню.

3. Пропозиція учасника TOB «ОПТА ЛТД» на суму 950 000 грн. 00 коп. з ПДВ не
зідповідає умовам тендерної документації, а саме:
- в порушення вимог Додатку 7 тендерної документації - учасник не надав Декларацію
про відповідність);
- в порушення вимог Додатку 8 тендерної документації - учасник не надав Довідку
шодо предмету закупівлі).
4. Пропозиція учасника ТОВ "РАДІО-ЛІНК" на суму 1 000 000 грн. 00 коп. з ПДВ не
зідповідає умовам тендерної документації, а саме:
- в порушення вимог Додатку 7 тендерної документації (Декларація відповідності не
відповідає вимогам Д С Т У ISO/IEC 17050-1:2006);
- в поруш ення вимог Додатку 2 тендерної документації (відсутні копії паспорту
засновників).
5. Пропозиція ТОВ АРСЕНАЛ СБ відповідає умовам тендерної документації та
кваліфікаційним критеріям.
На підставі вищезазначеного голова тендерного комітету запропонував:
1. Відхилити тендерні пропозиції ТОВ «Будвіжен», TOB НТК «ДВ-Сек'юріті», ТОВ
«ОПТА ЛТД» та ТОВ "РАДІО-ЛІНК" згідно п.1, п.4 ч.І статті 30 Закону України “Про
публічні закупівлі”, так як тендерні пропозиції не відповідають вимогам тендерної
документації, учасники кваліфікаційним критеріям.
2. Визнати переможцем торгів на закупівлю: ДК 021:2015 —35120000-1 - Системи та
пристрої нагляду та охорони (Система відеоспостереження та периметральної охоронної
сигналізації моторвагонного депо Харків) тендерну пропозицію ТОВ АРСЕНАЛ СБ на
суму 1 090 000 грн. 00 коп. з ПДВ.
Зазначені пропозиції виносяться на голосування.

1. Відхилити тендерні пропозиції ТОВ «Будвіжен», ТОВ НТК «ДВ-Сек'юріті», ТОВ
«ОПТА ЛТД» та ТОВ "РАДІО-ЛІНК" згідно п.1, п.4 ч.І статті 30 Закону України “Про
публічні закупівлі”, так як тендерні пропозиції не відповідають вимогам тендерної
документації, учасники кваліфікаційним критеріям.
2. Визнати переможцем торгів на закупівлю: ДК 021:2015 - 35120000-1 - Системи та
пристрої нагляду та охорони (Система відеоспостереження та периметральної охоронної
сигналізації моторвагонного депо Харків) тендерну пропозицію ТОВ АРСЕНАЛ СБ на
суму 1 090 000 грн. 00 коп. з ІІДВ.
3. Відповідно до Закону України № 922-VIII «Про публічні закупівлі» доручити
секретарю тендерного комітету надати на оприлюднення інформацію про відхилення
тендерних пропозицій ТОВ «Будвіжен», ТОВ НТК «ДВ-Сек'юріті», ТОВ «ОПТА ЛТД» та
ТОВ "РАДІО-ЛІНК" та повідомлення про намір укласти договір з ТОВ АРСЕНАЛ СБ на
веб-портал Уповноваженого органу.

3.
Структурному підрозділу «Служба приміських пасажирських перевезень» не пізніш
ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір, але не раніше ніж через
І 3 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір
укласти договір на закупівлю: Код ДК 021:2015 - 35120000-1 - Системи та пристрої нагляду
та охорони (Система відеоспостереження та периметральної охоронної сигналізації
моторвагонного депо Харків) укласти договір з переможцем відповідно до додатку тендерної
документації «Проект договору» і в день укладання надати копію договору до тендерного
комітету.
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