
ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                               Наказ Міністерства економіки України  

26.07.2010  N 922 (у редакції наказу  
Міністерства економічного розвитку і  
торгівлі України від 27.12.2011 № 428) 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 оцінки пропозицій конкурсних торгів 

 
1. Замовник: 

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

1.2. Місцезнаходження.  вул.  Велика  Перспективна,  41,  м.  Кіровоград,  25006 
1.3. Відповідальний за проведення торгів. Депутатов Віталій Валентинович, головний 
спеціаліст  спецбюджетного  відділу,  секретар  комітету  з  конкурсних  торгів 

тел/факс (0522)24-08-33 

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

5. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів та причини їх відхилення:  

5.1. Пропозиція №1 Товариства з обмеженою відповідальністю "РИМ2000", код 
ЄДРПОУ 23646710, інд. 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, корп. 12  
 Відхилена 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 пропозиції 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. 
5.2. Пропозиція № 4 Товариства з обмеженою відповідальністю " Інфорс", код ЄДРПОУ 
31123187,   інд. 50086, Дніпропетровська обл.,  м. Кривий Ріг, пр-кт Гагаріна, буд. 57, 
офіс 329 
 Відхилена 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 пропозиції конкурсних торгів умовам Документації конкурсних торгів. 
 Відсутній витяг з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у 
справі про банкрутство, що не відповідає вимогам розділу 6 частини III Документації 
конкурсних торгів. 
5.3. Пропозиція № 5 Приватного акціонерного товариства " Інформаційні комп'ютерні 
системи", код ЄДРПОУ 21670779,  інд. 03005, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33 
 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 
пропозиції конкурсних торгів умовам Документації конкурсних торгів, а саме: 



  
 - 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; 
 - 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). 
6. Перелік пропозицій конкурсних торгів, допущених до процедури оцінки. 

 № 2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "ИНТЕРСОФТ", код ЄДРПОУ 
30627986, інд. 83001, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 151, офіс 400 
 № 3 - Товариства з обмеженою відповідальністю "НТ-Дістрібушн", код 
ЄДРПОУ 34735353, інд. 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1 
7. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів.  

 Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів 
яких не було відхилено згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" та 
документацією конкурсних торгів (у кількості не менше двох), на основі єдиного критерію – 
"Ціна". 

 Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників полягає у визначенні 
кількості балів для кожної пропозиції конкурсних торгів за показником критерію  "Ціна". 
 Показник критерію береться з пропозицій конкурсних торгів учасників. 

 Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам. 

 Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. 

1. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється 
максимально можлива кількість балів. 

2. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою: 

Бобчисл  = Цmin/Цобчисл* 100, де 

Бобчисл – обчислювана кількість балів; 

Цmin  – найвигідніша (найменша) ціна; 

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється; 

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна". 

 Переможцем конкурсних торгів визначається учасник, пропозиція якого одержала 
найбільшу кількість балів (п. 5 ст. 28 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель"). 

8. Оцінка пропозицій учасників: 

Повне найменування (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ініціали (для 

фізичної особи), 
ідентифікаційний код/ 
реєстраційний номер 

Критерії 
оцінки  
пропози-

цій 
конкурс-
них торгів 

Значення показників 
згідно з пропозиціями конкурсних 

торгів  

Кількість балів або 
інших оціночних 

одиниць за критеріями 
відповідно до 

методики оцінки  

Примітки 



облікової картки платника 
податків* учасника процедури 

закупівлі 

1 2 3 4 5 

 
Учасник № 1:  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ИНТЕРСОФТ" 

код ЄДРПОУ 30627986 
83001, м. Донецьк,  

вул. Челюскінців, 151, 
офіс 400 

тел./факс:+38062-381-04-06 
 

ціна 902000,00 грн. з ПДВ 100  

 
Учасник № 2:  

овариство з обмеженою 
відповідальністю 
"НТ-Дістрібушн" 

код ЄДРПОУ 34735353 
04119, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 1 

тел./факс. (044) 247-67-19 
 

ціна 1167000,00 грн. з ПДВ 77,3  

 

8. Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (рішення про визнання 
пропозиції найбільш економічно вигідною). За результатами оцінки пропозицій 
конкурсних торгів має найбільшу кількість балів пропозиція № 2 - Товариства з обмеженою 
відповідальністю "ИНТЕРСОФТ", код ЄДРПОУ 30627986, яка є найбільш економічно 
вигідною. 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "ИНТЕРСОФТ", код ЄДРПОУ 30627986, 
визнається переможцем торгів. 

9. Члени комітету з конкурсних торгів:  
Начальник управління власності  
та приватизації комунального майна  Щербина О.В.                                       _________________ 
 

Заступник начальника управління - начальник відділу  
приватизації та безхазяйного майна Шовенко Л.В.                                          ________________ 
 

Начальник відділу фінансово- бухгалтерського обліку  
та реєстру - головний бухгалтер Бедлінська Я.О.                                              ________________ 
 

Головний спеціаліст відділу приватизації  
та безхазяйного майна Ліновіченко О.С.                                                            ________________ 
 

Головний  спеціаліст спецбюджетного відділу Депутатов В.В.                       ________________               
 

Головний  спеціаліст спецбюджетного відділу Коротченко О.О.                    ________________ 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів:  Щербина О.В.        _________________________ 
                                                                                                                       (підпис)                      М.П. 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів:  Депутатов В.В.   ______________________________ 
                                                                                                                                                (підпис)     


