
28) 
      ІНФОРМАЦІЯ 

      про відхилення пропозицій конкурсних торгів 
 

1. Замовник: 

1.1. Найменування. Управління   власності   та   приватизації   комунального   майна 
Кіровоградської міської ради.  

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 37623993 

1.3. Місцезнаходження. вул. Велика Перспективна, 41, м. Кіровоград, 25006  

2. Інформація про предмет закупівлі: Послуги  щодо  проектування  та  розробляння  у  сфері  
інформаційних  технологій  (створення системи  електронного документообігу між Центром 
надання адміністративних послуг та виконавчими органами Кіровоградської міської ради), 
код предмету закупівлі 62.01.1  

3. Процедура закупівлі. Відкриті торги. 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого 
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 19.08.2013, 
номер бюлетеня: 65 (808), номер оголошення у бюлетені: 159867  

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося  20 вересня 2013 року о 14:00 год. 
Місце розкриття.  25006,  Кіровоградська  область,   м.  Кіровоград,   вулиця  Велика 
Перспективна,  Будинок  41,  кім 113  

6. Проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів відбулося 30 вересня 2013 року о 10:00 год. 

7. Перелік  відхилених пропозицій конкурсних торгів та підстави такого відхилення: 

Номер і дата 
реєстрації цінової 

пропозиції 
Найменування учасника 

 
Підстави відхилення 

 

1 2 3 

 
 
 
 

№ 1 
19.09.13 

 
 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"РИМ2000" 
код ЄДРПОУ 23646710 

49600, м. Дніпропетровськ, 
вул. Панікахи, 2, 

корп. 12 
тел. 062-388-01-49 

 

     На підставі п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України "Про 
здійснення державних закупівель", пункту 3 розділу 4 
частини V Документації конкурсних торгів у зв'язку з 
невідповідністю пропозицій конкурсних торгів умовам 
Документації конкурсних торгів. 
     Інформаційні довідки (оригінал та копія) з Єдиного 
реєстру підприємств, щодо яких порушено 
провадження у справі  про банкрутство, не 
відповідають вимогам розділу 6 частини III  
Документації конкурсних торгів:  
- оригінал довідки - від 12 серпня 2013 року (№ 
29850/11-25) - більше двотижневої давнини відносно 
дати розкриття пропозицій конкурсних торгів 20 
вересня 2013 року; 
- копія довідки - від 23 серпня 2013 року (№ 31718/11-
25) - не нотаріально посвідчена та більше двотижневої 
давнини відносно дати розкриття пропозицій 
конкурсних торгів 20 вересня 2013 року. 
 

 
 

№ 4 
20.09.13 

 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інфорс" 
код ЄДРПОУ 31123187 

50086, Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, пр-кт Гагаріна, 

буд. 57, офіс 329 

     На підставі п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України "Про 
здійснення державних закупівель", пункту 3 розділу 4 
частини V Документації конкурсних торгів у зв'язку з 
невідповідністю пропозицій конкурсних торгів умовам 
Документації конкурсних торгів. 
     Відсутній витяг з Єдиного реєстру підприємств, 
щодо яких порушено провадження у справі про 



тел./факс. (0564) 92-23-32 
 

банкрутство, що не відповідає вимогам розділу 6 
частини III Документації конкурсних торгів. 
 

№ 5 
20.09.13 

 

Приватне акціонерне 
товариство 

"Інформаційні комп'ютерні 
системи" 

код ЄДРПОУ 21670779 
03005, м. Київ, вул. Смоленська, 

буд. 31-33 
тел. (0522)32 26 81 

 

        На підставі п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України "Про 
здійснення державних закупівель", пункту 3 розділу 4 
частини V Документації конкурсних торгів у зв'язку з 
невідповідністю пропозицій конкурсних торгів умовам 
Документації конкурсних торгів. 
    Пропозиція конкурсних торгів не відповідає 
вимогам: 
          а) підпункту 1.4.4. пункту 1.4. частини 1 Додатку 
1 до Документації конкурсних торгів "Функціональні 
вимоги до системи електронного документообігу": 
 пропозиція конкурсних торгів не забезпечує 
спільну роботу багатьох користувачів (не менш ніж 
1000 користувачів) над документами через WEB 
браузер в незалежності від операційної системи 
пристрою; 
 б) підпункту 2.1.2.1. пункту 2.1. частини 2 
Додатку 1 до Документації конкурсних торгів 
"Функціональні вимоги до системи електронного 
документообігу": 
 запропонована система керування базами 
даних (СКБД) не відповідає вимогам замовника, 
оскільки  Oracle Database Standard Edition не підтримує 
функцію, що дозволяють переносити ресурсомісткі 
роботи з основної бази даних на одну або кілька 
резервних синхронізованих баз даних (функція Oracle 
Active Data Guard), функції які дозволяють побудувати 
низькорівневий, контроль доступу для захисту 
конфіденційної інформації, та мають бути засновані на 
багаторівневій технології безпеки. Кожен конкретний 
користувач повинен отримувати обмежений доступ до 
даних, та може оперувати тільки з тими даними, що 
знаходяться на тому рівні секретності, який відповідає 
його статусу (Oracle Label Security (OLS). 
 

 

 
 
Голова комітету з конкурсних торгів:  Щербина О.В.        _________________________ 
                                                                                                                       (підпис)                      М.П. 
 

Секретар комітету з конкурсних торгів:  Депутатов В.В.   ________________________ 
                                                                                                             (підпис)     


