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Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник голови комітету
секретар комітету
члени комітету:

М.В. Лозинський, проректор

Рикалюк Р.Є., директор ЦІТДН
Барандій І.В., провідний спеціаліст
Котур Б.Я., професор
Височанський В.С., проректор
Хмельницька Л.І., головний бухгалтер
Сас С.П. ,в.о. нач.ПФВ
Гудз Б.Д., юрисконсульт
Курляк В.Ю., проректор
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Місце засідання : кабінет проректора з питань науково-педагогічної роботи ,
15год.00хв.
Порядок денний:
Розгляд питання щодо відхилення пропозицій конкурсних торгів на закупівлю
виробів пластмасових для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу
тверді, не пластикові (металопластикові вікна, двері)-938 одиниць
Категорія згідно ДК 016-2010: 22.23.1
(Оголошення № 131656 розміщене на веб-порталі Уповноваженого органу
від 23.07.2014 №48
Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 21.08.2014 року 11год.30 хв.

Слухали:
Голову комітету з конкурсних торгів, проректора Лозинського М.В. про
здійснення оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів, які проводяться
шляхом проведення відкритих торгів на закупівлю виробів пластмасових
для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу тверді, не пластикові
(металопластикові вікна, двері) з

учасник

обов’язковим дотриманням вимог Закону України «Про здійснення державних
закупівель» та умов документації Замовника .
Голова комітету з конкурсних торгів, проректор Лозинський М.В. повідомив
членів комітету , що, згідно із вимогами ст.29 Закону «Про
здійснення державних закупівель» (далі-Закон)
пропозиція
конкурсних торгів повинна відповідати умовам документації
конкурсних торгів Замовника та відповідати кваліфікаційним
критеріям, встановленими статтею 16 Закону і вимогам,
встановленими статтею 17 цього Закону, а також надання
інформації про спосіб документального підтвердження
відповідності учасників встановленим вимогам згідно із
законодавством.
Водночас, за результатами розгляду та оцінки пропозицій
конкурсних торгів на предмет відповідності документального
підтвердження кваліфікаційним та іншим вимогам,
було
встановлено
недотримання умов та вимог Документації
конкурсних
торгів
учасником
процедури
–Приватне
Підприємство «ЛЕВ», а саме:
Таблиця

Приватне
підприємство
«ЛЕВ»
ЄДРПУО 20543228
76014, м.ІваноФранківськ,
вул. Дж.Дудаєва,
24а
Тел. (0342)77-56-25

Причини відхилення пропозицій конкурсних
торгів відповідно до вимог Закону України «Про
здійснення державних закупівель»
1. Вимога Замовника щодо надання в складі
пропозиції основних умов договору, що є
невідємною частиною пропозиції конкурсних
торгів.
Учасником не досягнуто згоди із Замовником щодо всіх
істотних умов договору, оскільки основні умови
договору, що є у складі пропозиції учасника торгів не
відповідають основним умовам договору згідно
Додатку 4 ДКТ Замовника.
2. На підтвердження наявності працівників
відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання
та досвід
учасник допустив відхилення від форми таблиці №1
щодо надання інформації про освіту працівників та
наявності
документів,
що
підтверджує
їх
кваліфікацію.

3. На підтвердження наявності документально
підтвердженого досвіду виконання аналогічних
договорів:
учасник допустив відхилення від форми таблиці №2
щодо надання інформації, що
підтверджують
досвід виконання аналогічних договорів про
закупівлю
4. Вимоги щодо технічної специфікації
Технічна специфікація, що є складовою пропозиції
конкурсних торгів на закупівлю метало пластикових
вікон не відповідає технічним та якісним
характеристикам предмету закупівлі в частині
профілю та кольору вкатаної гуми.
5. Цінова пропозиція конкурсних торгів
У ціновій пропозиції у формі, зазначеній згідно додатку
2 ДКТ Замовника, відсутній загальний підрахунок ціни
товару. Окрім того, при підрахунку було виявлено, що
загальна ціна товару не відповідає запропонованій ціні
учасника у «Конкурсній пропозиції» на участь у
відкритих торгах. Також у «Ціновій пропозиції» було
виявлено невідповідність визначення ціни пропозиції
без ПДВ- ціні пропозиції з ПДВ.
Відповідно до вимог пункту 1 статті 29 Закону України „Про здійснення
державних закупівель», здійснюючи розгляд пропозицій щодо відповідності
умовам, передбачених Документацією з конкурсних торгів, голова комітету з
конкурсних торгів Лозинський М.В. поставив на обговорення та голосування
питання про відхилення пропозиції учасника процедури закупівлі із
зазначенням підстав, наведених вище в таблиці .
ГОЛОСУВАННЯ:
“за” – одностайно, “проти” – немає, “утримались” -немає.
В И Р І Ш И Л И:
1. Відповідно до вимог пункту 1 статті 29 Закону відхилити пропозицію
учасника процедури відкритих торгів на закупівлю виробів пластмасових
для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу тверді, не пластикові
(металопластикові вікна, двері) для потреб Львівського національного
університету імені Івана Франка

Приватне підприємство «ЛЕВ»,

ЄДРПУО -20543228

2. Секретарю комітету з конкурсних торгів Барандій І.В. здійснити
відповідні заходи щодо оприлюднення інформації згідно вимог ст.10, 29
Закону України “Про здійснення державних закупівель»
Голова комітету з конкурсних торгів, проректор
Заступник голови
члени комітету:

Протокольний запис здійснила ,
секретар комітету
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Курляк В.Ю.
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Павлентій П.Т.
Гудз Б.Д.
Барандій І.В.

