
Інформаційна довідка 
 
Тендерний комітет Інституту проблем математичних систем і машин НАН України 

повідомляє, що за результатами проведеної процедури відкритих торгів на закупівлю послуг 
з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (74.60.1) – послуг з охорони, згідно з 
пунктом 61 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (зі змінами) та 
на підставі рішення, прийнятого на засіданні тендерного комітету від 29.07.2010 р. тендерну 
пропозицію ПП «Консалт СВ» відхилено, як таку що не відповідає умовам тендерної 
документації. 

 
Дата і номер інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель», у якому було 
опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі: № 24 (412) від 14.06.2010 р. 
Номер оголошення про проведення процедури закупівлі: № 19676 (ТРП) 
Найменування Замовника: Інститут проблем математичних машин і систем НАН України 
Предмет закупівлі: послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (74.60.1). 

 
Тендерна пропозиція ПП «Консалт СВ» відхилено, як таку що не відповідає умовам 

тендерної документації, згідно з пунктом 61 Положення про закупівлю товарів, робіт і 
послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
17.10.2008 № 921 (зі змінами) 

Зокрема, відсутні такі документи: 
 Довідка про кваліфікацію, досвід керівників та працівників згідно форми Додатку 4 

Тендерної документації; 
 Копія наказу про призначення особи, яка буде очолювати напрямок охоронної 

діяльності на посаді; 
 Копію диплому про вищу освіту (засвідчену нотаріально) особи, яка буде очолювати 

напрямок охоронної діяльності згідно  переліку Кваліфікаційних вимог Ліцензійних умов; 
 Копія трудової книжки (першої сторінки (з прізвищем), сторінки з підтвердженням 

відповідного стажу роботи, останньої сторінки (про прийняття на роботу) особи, яка буде 
очолювати напрямок охоронної діяльності; 

 Копія довідки з психіатричного та наркологічного диспансерів (про не перебування 
на обліку) особи, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності; 

 Копії трудових книжок (першої сторінки (з прізвищем), сторінки з підтвердженням 
відповідного стажу роботи, останньої сторінки (про прийняття на роботу) осіб, зазначених в 
довідці про кваліфікацію; 

 Банківська гарантія; 
 Копію довідки виданої банківською установою, у якому обслуговується учасник, про 

наявність поточних рахунків. 
 
 

 
Заступник голови тендерного комітету    В.М. Грінчук 

 
(за рішенням тендерного комітету від 29 липня 2010 р., протокол № 10) 

 


