
ПРОТОКОЛ № 13-15 
відхилення пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Саланг" 

 
м. Кіровоград         08 червня 2015 року 
 
 Всього членів комітету:  5 
 Присутні:  4 
 

Голова комітету –  Сурнін С.В. 
 

Заступник голови комітету – Пуляєва Г.В., 
 

Секретар комітету Воротнюк М.В.                                   
 

Члени комітету:  Гончар С.М.,  
Відсутні: Ярюхіна К.В. – відпустка 
 
Порядок денний: 
 

1. Про відхилення пропозиції конкурсних торгів Спільної фірми "Саланг" у формі 
господарського товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ "Саланг") на 
закупівлю будівельно-монтажних робіт за проектом "Капітальний ремонт приміщення 
терапевтичного відділення № 2 "КЗ" Центральна міська лікарня м. Кіровограда" стаціонар 
№ 1 під відділення паліативного лікування, вул. Фортеця,21, м. Кіровоград". 

 

І. Слухали:  Голову комітету з конкурсних торгів – начальника спецбюджетного 
відділу управління Сурніна С.В. 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону "Про здійснення державних 
закупівель" документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, 
встановлені статтями 16, 22, 17, 29 цього Закону, та інформацію про спосіб 
документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із 
законодавством. 

При розкритті конверту з пропозицією конкурсних торгів ТОВ "Саланг" було 
встановлено, що відсутні "Цінова пропозиція конкурсних торгів на закупівлю будівельно-
монтажних робіт за проектом "Капітальний ремонт приміщення терапевтичного 
відділення № 2 "КЗ" Центральна міська лікарня м. Кіровограда" стаціонар № 1 під 
відділення паліативного лікування, вул. Фортеця, 21, м. Кіровоград", яка встановлена у 
формі згідно з додатком 1 до документації конкурсних торгів (абзац 3 пункту 1 частини 2 
Розділу 3 Документації конкурсних торгів) та лист-погодження з основними умовами 
договору, які обов’язково будуть включені  до договору про закупівлю, згідно з додатком 
4 до документації конкурсних торгів (пункт 6 частини 2 розділу 3 Документації 
конкурсних торгів). 

Згідно з пунктом 3 частини 1 ст. 29 "Про здійснення державних закупівель" та пунктом 
3 частини 4 розділу 5 Документації конкурсних торгів замовник відхиляє пропозицію 
конкурсних торгів у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам 
документації конкурсних торгів. 

Керуючись пунктами 2, 3 частини 1 статті 29 Закону України "Про здійснення 
державних закупівель" комітет з конкурсних торгів вирішив: 

 
1. Відхилити пропозицію конкурсних торгів Спільної фірми "Саланг" у формі 

господарського товариства з обмеженою відповідальністю на підставі порушень абзацу 3 
пункту 1, пункту 6 частини 2 розділу 3 Документації конкурсних торгів на закупівлю 
будівельно-монтажних робіт за проектом "Капітальний ремонт приміщення 
терапевтичного відділення № 2 "КЗ" Центральна міська лікарня м. Кіровограда" стаціонар 
№ 1 під відділення паліативного лікування, вул. Фортеця,21, м. Кіровоград". 
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2. Секретарю комітету з конкурсних торгів до 11 червня 2015 року розмістити 
повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Саланг" на                      
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та направити повідомлення про 
відхилення учаснику. 

 
 
 

посада, прізвище, ініціали підпис 
Головний бухгалтер Гончар С.В. 
 

підпис 

Спеціаліст І категорії ПВВ Пуляєва Г.В. 
 

підпис 

Спеціаліст І категорії ПВВ Ярюхіна К.В.  
 

відпустка 

 
Голова комітету з конкурсних торгів  –   
 Сурнін С.В.                                               _______підпис_____   
(прізвище, ініціали)                  (підпис)    М. П.  

 
Секретар комітету з конкурсних торгів    
Воротнюк М.В.        ______підпис____ 
(прізвище, ініціали)                                  (підпис)  


