
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 цінових пропозицій 

 
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. Апаратура електрична для проводового телефонного 
чи телеграфного зв'язку; відеофони (комутатори); код предмету закупівлі 26.30.2.  

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: 160882 

4. Проведення оцінки цінових пропозицій  відбулося  06 вересня 2013 року о 14:00 год. 

5. Перелік відхилених цінових пропозицій та причини їх відхилення.    

5.1. У пропозиції № 5 Товариства з обмеженою відповідальністю "Прінт-Імідж" відсутні 
довідка з ЄДРПОУ, копія сертифікату відповідності (походження) країни-виробника на товар 
або копія документу системи управління якістю (сертифікату) на товар, відомості щодо 
терміну та місця гарантійного та після гарантійного обслуговування, не вказано термін 
гарантійного обслуговування з дня введення техніки в експлуатацію, що порушує вимоги п.п. 
4.3 п. 4 , п. 5 та п. 6 Додатку №2 до запиту цінових пропозицій. 

 Таким чином, пропозиція № 5  відхилена відповідно до ч. 6 ст. 36 Закону України "Про 
здійснення державних закупівель" у зв'язку з невідповідністю вимогам замовника, зазначеним 
у запиті цінових пропозицій. 

6. Перелік цінових пропозицій, допущених до процедури оцінки. 
 № 1 - Приватного підприємства "Комп'ютер - Плюс", код ЄДРПОУ 32777370 

 № 2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Бон-Аспект", код ЄДРПОУ 20634511 

 № 3 -  Приватне акціонерне товариство "Інформаційні комп'ютерні системи", код 
ЄДРПОУ 21670779 

 № 4 -  Фізичної особи - підприємця Дроздова Віктора Львовича, код 2504503636    

7. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій). Переможцем 
процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що 
відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну 
(п. 5 ст. 36 Закону України № 2289-І "Про здійснення державних закупівель"). 

8. Оцінка пропозицій учасників: 

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

фізичної особи), 
ідентифікаційний код/ 
реєстраційний номер 

облікової картки платника 

Критерії 
оцінки 
цінових 
пропо-
зицій 

Значення показників згідно з 
ціновими пропозиціями за 

критеріями оцінки 

Кількість балів або 
інших оціночних 

одиниць за критеріями 
відповідно до 

методики оцінки (не 
заповнюється для 
процедури запиту 

Примітки 



податків* учасника процедури 
закупівлі 

цінових пропозицій) 

1 2 3 4 5 
Учасник № 1:  

Приватне підприємство 
"Комп'ютер - Плюс" 

код ЄДРПОУ 32777370 
 

ціна  198000,00 грн. з ПДВ -  

Учасник № 2:  
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"Бон-Аспект" 

код ЄДРПОУ 20634511 
 

ціна  208800,00 грн. з ПДВ -  

Учасник № 3:  
Приватне акціонерне 

товариство 
"Інформаційні комп'ютерні 

системи" 
код ЄДРПОУ 21670779 

 

ціна  167869,80 грн. з ПДВ -  

Учасник № 4:  
Фізична особа - 
підприємець 

Дроздов Віктор Львович 
код  2504503636 

 

ціна 201600,00 грн. з ПДВ -  

8. Результати проведення оцінки цінових пропозицій (рішення про визнання пропозиції 
найбільш економічно вигідною). За результатами оцінки тендерних пропозицій відповідає 
технічним та іншим вимогам, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну  
пропозиція № 3 Приватного акціонерного товариства "Інформаційні комп'ютерні системи" 

 Приватне акціонерне товариство "Інформаційні комп'ютерні системи", код ЄДРПОУ 
21670779, 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)     


