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ПРОТОКОЛ № 13 
засідання комітету з конкурсних торгів  ДонФТІ ім. О.О.Галкіна НАНУ 

 
м. Донецьк                                                                     «03» листопада 2010 р. 

 
Присутні:  

 
Ракитянський О.І.        –  голова комітету з конкурсних торгів 
Артьомова О.П.            –  заступник голови комітету з конкурсних торгів 
Коваленко Л.П.             –  секретар комітету з конкурсних торгів 
Макмак І.М.                  –  член комітету з конкурсних торгів 

 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
Розгляд поданих пропозицій конкурсних торгів на закупівлю 

«Устаткування для автоматичної обробки інформації (модифікація кластеру 
GRID-вузла для обчислення зонної структури магнетиків): лот 1 - вузли та 
приладдя (28 од.); лот 2 – обчислювальна система (3 од.)» (код за ДК 016-97: 
30.02.1). 
 

СЛУХАЛИ: 
 

Заступника Голови комітету з конкурсних торгів Артьомову О.П. 
У відкритих торгах  взяли участь підприємства, а саме:  
ТОВ „Навігатор»,  ДП «Фрівей Україна», ТОВ „АВП-Сервіс” 
Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося  27 жовтня 2010 р. 
 

1) Розглянувши пропозиції конкурсних торгів учасників щодо лоту 1, 
встановлено:  

Найменування Учасника 

Номер і дата 
реєстрації 
Замовником 
пропозицій 
конкурсних 

торгів 

 
Причина відхилення та ії 

обгрунтування 
 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Навігатор», ЄДРПОУ 23704614 
 вул. Кирило-Мефодіївська, 
14/2, м. Київ, 04116,  
тел./факс:  (044) 501-21-00,  
(044) 501-21-01 
 

№ 1 
26.10.2010р. 

 
 

 

Наявність документів передбачених 
документацією конкурсних торгів в 
повному обсязі 

Дочірнє підприємство 
«Фрівей Україна»,  
ЄДРПОУ 13681467 
вул. Північно-Сирецька, 1, 
м. Київ, 04136 
тел./факс: (044) 239-99-55 
 

№ 2 
26.10.2010р. 

Наявність документів передбачених  
документацією конкурсних торгів в 
повному обсязі 
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Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«АВП-Сервіс»,  
ЄДРПОУ 34780186,  
вул. Енергетиків, 4, 
оф. 95, м. Буча,  
Київська обл., 08292 
тел./факс: (044) 360-69-77 

№ 3 
27.10.2010р 

Відповідно до ст. 29 Закону України 
«Про здійснення державних 
закупівель» (пропозиція конкурсних 
торгів не відповідає умовам 
документації конкурсних торгів),  
а саме:  
1) не додана копія довідки про 

взяття на облік платника 
податків, виданої органами 
державної податкової служби за 
місцем реєстрації Учасника; 

2) замість оригіналу довідки, 
виданої органами державної 
податкової служби за місцем 
реєстрації Учасника, про 
відсутність заборгованості 
Учасника перед бюджетом 
надано копію такого документу. 

 

 
Пропонуємо: 

1. Відхилити  пропозицію конкурсних торгів № 3 щодо участі у відкритих 
торгах  за лотом 1 (ТОВ «АВП-Сервіс»). 

2. Допустити до акцепту пропозиції конкурсних торгів № 1 та  № 2 за 
лотом 1 учасників: ТОВ «Навігатор» і ДП «Фрівей Україна». 

 
 

2) Розглянувши пропозиції конкурсних торгів учасників щодо лоту 2, 
встановлено:  

 

Найменування Учасника 

Номер і дата 
реєстрації 
Замовником 
пропозицій 
конкурсних 

торгів 

 
Причина відхилення та ії 

обгрунтування 
 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Навігатор», ЄДРПОУ 23704614 
 вул. Кирило-Мефодіївська, 
14/2, м. Київ, 04116,  
тел./факс:  (044) 501-21-00,  
(044) 501-21-01 
 
 

№ 1 
26.10.2010р. 

 
 

 

Наявність документів передбачених 
документацією конкурсних торгів в 
повному обсязі 

Дочірнє підприємство 
«Фрівей Україна»,  
ЄДРПОУ 13681467 
вул. Північно-Сирецька, 1, 
м. Київ, 04136 
тел./факс: (044) 239-99-55 
 
 

№ 2 
26.10.2010р. 

Наявність документів передбачених  
документацією конкурсних торгів в 
повному обсязі 
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Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«АВП-Сервіс»,  
ЄДРПОУ 34780186,  
вул. Енергетиків, 4, 
оф. 95, м. Буча,  
Київська обл., 08292 
тел./факс: (044) 360-69-77 

№ 3 
27.10.2010р 

Відповідно до ст. 29 Закону України 
«Про здійснення державних 
закупівель» (пропозиція конкурсних 
торгів не відповідає умовам 
документації конкурсних торгів),  
а саме:  
1) не додана копія довідки про взяття 
на облік платника податків, 
виданої органами державної 
податкової служби за місцем 
реєстрації Учасника; 

2) замість оригіналу довідки, виданої 
органами державної податкової 
служби за місцем реєстрації 
Учасника, про відсутність 
заборгованості Учасника перед 
бюджетом надано копію такого 
документу. 

 

Пропонуємо: 
3. Відхилити  пропозицію конкурсних торгів № 3 щодо участі у відкритих 

торгах  за лотом 2 (ТОВ «АВП-Сервіс»). 
4. Допустити до акцепту пропозиції конкурсних торгів № 1 та  № 2 за 

лотом 2 Учасників: ТОВ «Навігатор» і ДП «Фрівей Україна». 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відхилити  пропозицію конкурсних торгів № 3 щодо участі у відкритих 
торгах за лотом 1 (ТОВ «АВП-Сервіс») та пропозицію конкурсних торгів 
№ 3 за лотом 2 (ТОВ «АВП-Сервіс»). 

2. Допустити до акцепту пропозиції конкурсних торгів № 1 та № 2 за лотом 
1 і лотом 2 Учасників: ТОВ «Навігатор» і ДП «Фрівей Україна». 

 
 
 
 Голова комітету з конкурсних торгів:                              О.І. Ракитянський 
 
 
Члени комітету з конкурсних торгів:    О.П. Артьомова 
 
 

            Л.П. Коваленко  
 
 

                                                                                  І.М. Макмак  


