Протокол № 14 від 23 жовтня 2014 р.
засідання комітету з конкурсних торгів
Національного агентства з акредитації України
Щодо закупівлі машин обчислювальних, частин та приладдя до них.
Код ДК 26.20.1 (лот 1 – сервер; лот 2 - персональні комп’ютери).
Присутні:
Члени комітету з конкурсних торгів:
1. Скворцова Н.М. – заступник голови комітету з конкурсних торгів,
завідувач сектором планування та економічного аналізу;
2. Ткачук О. Г.– секретар комітету конкурсних торгів, юрисконсульт;
3. Кайдаш Г.С. –член комітету з конкурсних торгів, начальник управління з
планово – організаційної адміністративної роботи та бухгалтерського
обліку;
4. Годіяк В.Д. - член комітету з конкурсних торгів, завідувач сектором
бухгалтерського обліку та звітності;
5. Пташук С.О. - член комітету з конкурсних торгів, завідувач сектором
інформаційно-технічного та комунікаційного забезпечення.
Порядок денний: Розгляд та вивчення пропозицій конкурсних торгів на
закупівлю машин обчислювальні, частини та приладдя до них (лот 1 –
сервер; лот 2 - персональні комп’ютери) на відповідність кваліфікаційним,
технічним та іншим вимогам документації конкурсних торгів.
Слухали:
Заступник Голова комітету з конкурсних торгів Скворцова Ніна
Миколаївна зазначила, що згідно реєстру отриманих пропозицій конкурсних
торгів зареєстровано наступні пропозицій конкурсних торгів:
Номер і дата
реєстрації
замовником
пропозиції
конкурсних
торгів
(кваліфікаційн
ої пропозиції,
цінової
пропозиції)

Повне найменування для
(юридичної особи) або та
прізвище, ініціали (для
фізичної особи) учасника
процедури закупівлі,
ідентифікаційний код
місцезнаходження/
місце проживання/
реєстрації,
телефон/телефакс

Ціна пропозиції або ціни
окремих частин предмета
закупівлі (лотів) (якщо
окремі частини предмета
закупівлі визначені
замовником для надання
учасниками пропозицій
щодо них)

Примітки

№1
26.09.2014

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Комп’ю-Трейд»

Лот 1 – 51 510,00 грн.
Лот 2 – 288 834,75 грн.

Код ЄДРПОУ 38242061

№2
26.09.2014

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Комп’ютери 21
століття»

Лот 1 – 192 996,00 грн.
Лот 2 – 647 964,00 грн

Код ЄДРПОУ 37355024

№3
29.09.2014

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Фірма
«Валтек»

Лот 2 – 249 279,18 грн.

Код ЄДРПОУ 20009888

№4
29.09.2014

№5
29.09.2014

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«IT - Інтегратор»
Код ЄДРПОУ 31091208

Товариство з обмеженою
відповідальністю « ВТ –
Технолоджи»
Код ЄДРПОУ

Лот 1 – 27 682,00 грн.
Лот 2 – 363 752,00 грн.

Лот 2 – 249 854,82 грн.

Комітет детально розглянув зміст пропозицій конкурсних торгів на
предмет відповідності кваліфікаційним критеріям за результатами яких
встановлено:
1. Пропозиція ТОВ «ІТ-ІНТЕРГРАТОР» щодо лоту 1 не відповідає
технічним вимогам, а саме виробник серверного обладнання компанії
Supermicro не має можливості співпрацювати з системою нагляду за
працездатністю серверу, розробленою компанією HP, яка на даний час
вже використовується в НААУ на іншій техніці.
2. Пропозиція ТОВ «КОМП’Ю-ТРЕЙД» щодо лоту 1 не відповідає
технічним вимогам, оскільки запропонований виріб не повноцінний

сервер, а лише платформа, яку потрібно дообладнати для використання
як повноцінний сервер.
3. Пропозиція ТОВ «ВТ-Технолоджи» щодо лоту 2 не відповідає технічним
вимогам, зокрема, позиція «процесор», згідно сайту виробника
процесорів (Intel) процесор Intel Pentium DC G3240 має меншу
продуктивність, ніж викладений у технічних вимогах Intel Core i3-3220.
4. Пропозиція ТОВ фірма «ВалТек» щодо лоту 2 не відповідає технічним
вимогам, зокрема, позиція «процесор» згідно сайту виробника
процесорів (Intel) процесор Intel Celeron G1840 має меншу
продуктивність, ніж викладений у технічних вимогах Intel Core i3-3220.
Пропоную:
1. Відхилити відповідно до частини 1 статті 29 Закону пропозиції учасників
конкурсних торгів, як таких, що не відповідають кваліфікаційним
критеріям встановлених документацією конкурсник торгів на закупівлю
ДК 26.20.1 машин обчислювальних, частин та приладдя до них (лот 1 –
сервер (1од.); лот 2 – персональні комп’ютери (41 од.).
2. На виконання частини 2 статті 29 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» доручити секретарю комітету Ткачук О.Г.
підготувати інформацію про відхилення пропозиції конкурсних торгів із
зазначенням підстави та направити учасникам, які подали пропозиції.
3. Доручити
секретарю Комітету Ткачук О.Г. підготувати проект
оголошення про результати торгів, затвердити його у заступника Голови
комітету та відповідно до частини 1 статті 10 Закону України «Про
здійснення державних закупівель» розмістити інформацію на веб порталі
інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель».
Голосували
За 5
Проти 0
Утрималися 0
Ухвалили:
1. Відхилити відповідно до частини 1 статті 29 Закону пропозиції
учасників конкурсних торгів, як таких, що не відповідають
кваліфікаційним критеріям встановлених документацією конкурсник
торгів на закупівлю ДК 26.20.1 машин обчислювальних, частин та
приладдя до них (лот 1 – сервер (1од.); лот 2 – персональні комп’ютери
(41 од.).

2. На виконання частини 2 статті 29 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» доручити секретарю комітету Ткачук О.Г.
підготувати інформацію про відхилення пропозиції конкурсних торгів
із зазначенням підстави та направити учасникам, які подали пропозиції.
3. Доручити
секретарю Комітету Ткачук О.Г. підготувати проект
оголошення про результати торгів, затвердити його у заступника
Голови комітету та відповідно до частини 1 статті 10 Закону України
«Про здійснення державних закупівель» розмістити інформацію на
веб-порталі інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель».

Заступник голови комітету з
конкурсних торгів
Секретар комітету з
конкурсних торгів

Н. М. Скворцова

О. Г. Ткачук

Члени комітету з конкурсних торгів:
_________________________________

Г. С. Кайдаш

_________________________________

В. Д. Годіяк

_________________________________

С. О. Пташук

