
ПРОТОКОЛ № 6 від 22.02.2011 р.  
засідання комітету конкурсних торгів стосовно вирішення організаційних питань  

проведення процедури закупівлі 
 
1. Замовник: 
1.1. Найменування 
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України 
1.2. Місцезнаходження 
03680, Україна, м. Київ, проспект Ак. Глушкова, 42 
1.3. Відповідальний за проведення торгів 
Яценков Володимир Спиридонович 
(прізвище, ім'я, по батькові) 
телефон (044) 526-60-62 
телефакс (044) 526-64-57 
 
2. Інформація про предмет закупівлі 
продукти нафтоперероблення рідкі (23.20.1) – бензин А-76, бензин А-95. 
 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель:  
№ 16 (462) від 07.02.2011 р., оголошення № 18399 (ПАЛ), оприлюдненого в інформаційному 
бюлетені «Вісник державних закупівель» 
 
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
відбулося 22.02.2011 р. (дата) 14.00.(час) 
Місце розкриття 03680, Україна, м. Київ, проспект Ак. Глушкова, 42, лабораторний корпус № 
2, кімн. 517-б. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Вирішення організаційних питань пов’язаних із закупівлею: продукти 
нафтоперероблення рідкі (23.20.1) – бензин А-76, бензин А-95. 
 
СЛУХАЛИ: 

Голова комітету конкурсних торгів Клименко Віталій Петрович поінформував, що по 
процедурі запиту цінових пропозицій стосовно закупівлі продуктів нафтоперероблення рідких 
(23.20.1) – бензину А-76, бензину А-95, відповідно до Протоколу № 5 від 22.02.2011 надійшло 
три цінові пропозиції від наступних учасників, а саме: ТОВ «КЛО-КАРТА, ПП «АВТОРУХ», 
ТОВ «АРТАНІЯ». 

Однак, в результаті детального вивчення цінових пропозицій зазначених вище учасників 
з’ясувалось, що конкурсна пропозиція ПП «АВТОРУХ» не містить оригіналу або завіреної 
копії довідки з банку/банків про відсутність заборгованості по кредитам не більше двомісячної 
давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій. Також не містить переліку прізвищ і 
посади осіб, уповноважених діяти від імені учасника, які мають право підписувати юридичні 
документи на предмет виконання зобов'язань по результатах торгів.  

У зв’язку з цим, голова комітету конкурсних торгів Клименко Віталій Петрович 
поінформував про необхідність відхилення цінової пропозиції ПП «АВТОРУХ» на підставі 
частини 6 статті 36 Закону України «Про здійснення державних закупівель» як таку, що не 
відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті. 

Разом з цим, зважаючи на те, що цінові пропозиції ТОВ «КЛО-КАРТА,  
ТОВ «АРТАНІЯ» у повній мірі задовольняють вимогам замовника, зазначеним у запиті, 
голова комітету Клименко Віталій Петрович запропонував допустити їх до оцінки. 

 



Голова комітету конкурсних торгів Клименко Віталій Петрович запропонував поставити 
на голосування зазначені вище питання, які стосуються проведення процедури запиту цінових 
пропозицій щодо закупівлі продуктів нафтоперероблення рідких (23.20.1) – бензину А-76,  
бензину А-95. 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Відхилити цінову пропозицію ПП «АВТОРУХ» на підставі частини 6 статті 36 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» як таку, що не відповідає вимогам замовника, 
зазначеним у запиті. 

2. Секретарю комітету конкурсних торгів Ароновій Надії Григорівні доручити у строк, 
встановлений частиною 3 статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», 
направити повідомлення про відхилення учаснику, пропозицію якого відхилено та забезпечити 
оприлюднення інформації про відхилення цінових пропозицій із зазначенням підстав 
відповідно до статті 10 цього Закону. 

3. Допустити до оцінки цінові пропозиції ТОВ «КЛО-КАРТА, ТОВ «АРТАНІЯ». 
4. Секретарю комітету Ароновій Надії Григорівні забезпечити проведення оцінки 

цінових пропозицій ТОВ «КЛО-КАРТА, ТОВ «АРТАНІЯ». 
 

Члени комітету конкурсних торгів 
 
Голова комітету з конкурсних торгів 
Клименко 
Віталій Петрович 

 
заступник директора 

 
___________ 
 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів 
Грінчук  
Володимир Михайлович 

 
головний інженер 

 
___________ 
 

Секретар комітету з конкурсних торгів 
Аронова  
Надія Григорівна 

 
науковий співробітник 

 
___________ 
 

Члени комітету з конкурсних торгів 
Шелудько  
Василь Васильович 

 
заступник директора 

 
___________ 
 

Башинська  
Тетяна Володимирівна 

 
головний бухгалтер 

 
___________ 
 

Вишневський 
Віталій В’ячеславович 

 
старший науковий співробітник 

відпустка 
___________ 
 

Цюпа 
Людмила Іванівна 

завідувач планово-виробничим відділом  
___________ 
 

 
Голова комітету конкурсних торгів   Клименко В.П.     ____________  

   (прізвище, ініціали)       (підпис) М. П. 
 

Секретар комітету конкурсних торгів   Аронова Н.Г.     ____________  
          (прізвище, ініціали)           (підпис) 

 
 


