
Протокол розкриття  пропозицій конкурсних торгів 

 

1. Замовник: 

1.1. Найменування. Департамент освіти Харківської міської ради  

1.2. Місцезнаходження. м. Харків, вул. Сумська, б. 64, 61002 

1.3. Відповідальний за проведення торгів      Масхарашвілі Тетяна Олексіївна  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

телефон   8(057)700-27-24  

телефакс  8(057)715-73-52 

2. Інформація про предмет закупівлі Послуги з передавання даних і повідомлень  (64.20.1) 

- лот№1: послуги з передавання даних і повідомлень за технологією ADSL;   

- лот№2:  послуги з передавання даних і повідомлень по оптоволоконним лініям зв’язку 

3.  Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 

закупівлі,опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних  

закупівель Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель»  № 48 (436) від 29.11.2010, 

№47529__________________________________________________ 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося:  _29.12.2010_  _12-00 

(дата)   (час) 

Місце розкриття  м. Харків, вул. Сумська, б. 64, 61002, к.207. 

5. Перелік  пропозицій конкурсних торгів запропонованих учасниками процедури закупівлі:  

 

Номер і дата 

реєстрації 

замовником 

пропозиції 

конкурсних 

торгів 

 

Повне найменування для 

(юридичної особи) або 

прізвище, ім’я, по батькові 

(для фізичної особи) 

учасника процедури 

закупівлі, ідентифікаційний 

код/ ідентифікаційний 

номер (за наявності) 

місцезнаходження/ місце 

проживання 

телефон/телефакс 

Інформація про 

наявність 

необхідних 

документів, 

передбачених 

документацією 

конкурсних торгів 

(запитом щодо 

цінових 

пропозицій) 

 

Ціна пропозиції або 

ціни окремих 

частин предмета 

закупівлі (лотів) 

(якщо окремі 

частини предмета 

закупівлі визначені 

замовником для 

надання 

учасниками 

пропозицій щодо 

них) 

Примітки 

 

 

№1 

 

29.12.2010 

 

Харківська філія ВАТ 

«Укртелеком»,  

код ЄДРПОУ: 25614660  

м.Харків, вул. Іванова,  

б.7/9, 61002 

 

 

Всі документи в 

наявності  

 

 

1 лот 360402,26 грн 

 

2 лот 942784,80 грн 

 

№2 

 

29.12.2010 

 

 

КП «Харківський міський 

інформаційний центр»,  

код ЄДРПОУ: 32135675 

м. Харків, просп.Леніна,  

б.38, оф.618, 61166 

 

 

Всі документи в 

наявності 

 

 

 

 

1 лот 429120,00 грн 

 

 

2 лот 95400,00 грн 

 

 



Додаток № 1 до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів 

№ 5 від 29 грудня 2010 року 

Інформація про наявність всіх необхідних документів, передбачених документацією 

конкурсних торгів на закупівлю: “Послуг з передавання даних і повідомлень” 
№ 

п/п 

Основні вимоги до предмету закупівлі, строків та умов його 

постачання та уставні документи 

ХФ ВАТ 

“Укртелеком” 

КП «Міський 

інформаційн

ий центр 

1. Конверт з пропозицією конкурсних торгів: 

- позначення відповідно п.3.1. документації конкурсних торгів; 

  

-в місцях склеювання трьох конвертів відбиток печатки і підпис 

уповноваженої особи Учасника; 

 

- наявність двох конвертів з частинами в середині конверта; 

 

- наявність позначень на внутрішніх конвертах з частинами 

відповідно: „Комерційна частина”,  “Технічна частина”. 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

2. Обов'язкові складові пропозиції конкурсних торгів:   

2.1       - комерційна частина + + 

2.2        - технічна частина + + 

2.3 

 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів:  

оригінал банківської гарантії на суму:  

– 4580,00 грн. (чотири тисячі п’ятсот вісімдесят гривень 00 

копійок 

У разі подання тендерної пропозиції по частинам предмета 

закупівлі  (лотам )  тендерне забезпечення надається Учасником 

відповідно: 

     по лоту № 1- 3610,00 грн.; 

     по лоту № 2- 970,00 грн. 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 На всіх сторінках  пропозиції, крім оригіналів документів, 

наданих іншими підприємствами , організаціями чи установами  

та нотаріально завірених копій, наявність відбитків печатки 

Учасника  та підпису уповноваженої особи (осіб); 

+ + 

 Всі документи (інформація) подаються українською мовою. + + 

3. Комерційна частина:   

3.1 Реєстр наданих документів із зазначенням номерів  відповідних 

сторінок; 

+ + 

3.2 Завірена печаткою Учасника копія дозволу або ліцензії на 

провадження відповідної діяльності 

+ + 

3.3 Довідка у довільній формі, що містить опис технічних 

можливостей підприємства Учасника. 

+ + 

3.4 Довідка у довільній формі, що містить інформацію про персонал 

підприємства Учасника (кількість,  кваліфікація та досвід 

працівників) 

+ + 

3.5 Довідки з обслуговуючого банку (банків): 

- про наявність рахунків в банківських установах з 

зазначенням наявності обігових коштів на цих рахунках  

-  та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків по 

кредитах, що є дійсною на момент розкриття пропозицій 

конкурсних торгів 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

3.6 Довідка ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті податків і 

зборів в Україні за формою, затвердженою листом ДПА від 

 

+ 

 

+ 



16.02.04р. №2461/7/19-2117/116, що є дійсною на момент 

розкриття конкурсних пропозицій. 

3.7 

 

Довідка Державного підприємства “Державний центр з питань 

відновлення платоспроможності та банкрутства” 

+ + 

4. Наявність фінансової спроможності   

4.1 Нотаріально завірена копія Статуту /свідоцтво про державну 

реєстрацію фізичної особи – підприємця, у разі відсутності – 

копія засновницького договору (якщо передбачено 

законодавством України) 

+ + 

4.2 Копія свідоцтва про державну реєстрацію.     + + 
4.3 Інформація Учасника про надання учасником послуг, 

аналогічних до предмету закупівлі  із зазначенням основних 

попередніх замовників та їх адресою 

+ + 

4.4 Відгуки від Замовників про виконання Учасником договорів про 

закупівлю, яким здійснювалось постачання предмету закупівлі в 

2009-2010 роках (не менше двох). 

+ + 

4.5  Для юридичних осіб - копія балансу (форма № 1) за  останній 

звітний період. 

+ + 

  Для юридичних осіб  - копія звіту про фінансові результати 

(форма № 2) за останній звітний період. 

+ + 

  Для фізичних осіб – підприємств на загальній системі  

оподаткування: 

- копія декларації про доходи, одержані за останній звітний 

період. 

Не 

передбачено 

Не 

передбачен

о 

  Для фізичних осіб – підприємств платників єдиного податку: 

- копія звіту суб’єкта малого підприємства – фізичної особи 

платника єдиного податку останній звітний період. 

Не 

передбачено 

Не 

передбачен

о 

 Для фізичних осіб- копія паспорту Не 

передбачено 

Не 

передбачен

о 

5. Заповнена форма «Пропозиція конкурсних торгів» згідно з п.5.3 

документації конкурсних торгів,  де чітко визначено (цифрами та 

прописом) загальну кінцеву ціну  пропозиції конкурсних торгів 

+ + 

6. Заповнена форма «Специфікація» згідно з Додатком №3 

документації конкурсних торгів та з Інформацією про характер і 

необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

+ + 

7. Доручення на повноваження особи (осіб) підписувати 

документи по цім конкурсним торгам від імені Учасника, що 

може і додаватись окремо до Комерційної частини. 

+ + 

8. Технічна частина:   

8.1 Реєстр наданих документів із зазначенням номерів  відповідних 

сторінок. 

+ + 

8.2 Детальний опис основних технічних характеристик послуг  + + 

8.3 Інформація про заходи щодо забезпечення гарантії якості та 

безпеки. 

+ + 

8.4 Заповнена форма згідно з Додатком №5 документації 

конкурсних торгів та з Інформацією про характер і необхідні 

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

+ + 

8.5 Детальний опис технічних характеристик кожного найменування 

предмета закупівлі. Документально підтверджена відповідність 

пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та 

іншим вимогам щодо предмету закупівлі, встановленим у п.3.7 

документації конкурсних торгів.   

+ + 

 



6. Присутні:  

6.1. Від учасників процедури закупівлі:  

Начальник відділу організації продажу послуг 

Ткаченко Олександр Анатолійович 

 (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

_____________________ 

(підпис) 

Начальник департаменту інформатизації КП 

Чегринець Олег Олексійович 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

_____________________ 

(підпис) 

 

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)  

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6.2. Від замовника (члени  комітету з конкурсних торгів):  

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Грідіна Поліна Павлівна 

 (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

_____________________ 

(підпис) 

Головний спеціаліст загального відділу 

Дегтярьова Оксана Анатоліївна 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

_____________________ 

(підпис) 

 

 

Голова комітету  

з конкурсних торгів         ___Стецюра Т.П.____    __________________ 
    (прізвище, ініціали)      (підпис) 

           М. П. 

Секретар комітету  

з конкурсних торгів         ___Коротка Л.В.____     __________________ 
    (прізвище, ініціали)      (підпис) 

 


