Учаснику процедури відкритих
торгів щодо закупівлі устаткування для
автоматичного оброблення інформації
(комп’ютерів)
ТОВ «Аванті Україна»
61045, м. Харків,
вул. Отакара Яроша,б. 18, оф.504
Повідомлення про відхилення тендерної пропозиції
Цим повідомляємо Вас у відповідності до пункту 29 Положення про
закупівлю
товарів,
робіт
і
послуг
за
державні
кошти,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
17.10.2008 року № 921 (зі змінами) (далі — Положення) про
відхилення Вашої тендерної пропозиції, поданої на участь у
відкритих торгах щодо закупівлі ХНПУ ім.. Г.С. Сковороди
устаткування
для
автоматичного
оброблення
інформації
(комп'ютерів), як такої що не відповідає умовам тендерної
документації на підставі норми абзацу четвертого пункту 61
Положення згідно з рішенням тендерного комітету ХНПУ ім.. Г.С.
Сковороди (Протокол засідання тендерного комітету № 4 від
06.07.2010р.) з обгрунтуванням підстав відхилення відповідно до
цього Протоколу засідання тендерного комітету:
У
відповідності
до
Протоколу
про
розкриття
тендерних(цінових) пропозицій № 3 від 05.07.2010р тендерна
пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю «Аванті
Україна» (далі - ТОВ «Аванті Україна») не містить всіх
необхідних документів, передбачених тендерною документацією.
Так, в складі тендерної пропозиції цього учасника не надано:
копії дилерського договору, або копії листа від
виробника
про
представництво
його
інтересів
Учасником,
або
копії
іншого
документа,в
якому
зазначаються правовідносини Учасника та виробника за
умовою підпункту б) пункту 9 Розділу 2 Додатку 2
тендерної документації;
- реєстри документів кожної частини тендерної пропозиції
(комерційної та технічної) відповідно до вимоги підпункту
13.3 пункту 13 Інструкцій учасникам відкритих торгів
тендерної документації (далі – Інструкцій);
- завіреної Учасником копії документа, що засвідчує особу
Учасника, присутнього на процедурі розкриття тендерних
пропозицій в порушення умови підпункту 20.2 пункту 20
Інструкцій.
На вимогу пункту 5 Розділу 1 Додатку 2 тендерної
документації
про
підтвердження
відповідності
Учасника,
установленій кваліфікаційній вимозі щодо сплати податків і
зборів (обов`язкових платежів) в порушення умови підпункту
5.5 цього пункту, в оригіналі довідки про відсутність
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заборгованості, Фрунзенською районною виконавчою дирекцією
Фонду
соціального
страхування
з
тимчасової
втрати
працездатності
вказано
про
наявність
заборгованості
підприємства
цього
Учасника
перед
Фондом
загальнообов’язкового державного соціального страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності станом на
01.07.2010 року, яка пов’язана з невиплатою заробітної
плати(стор.65 тендерної пропозиції).
Також тендерна пропозиція ТОВ «Аванті Україна» містить
наступні недоліки:
- в порушення умови пункту 3 Розділу 2 Додатку 2 тендерної
документації щодо надання Витягу(оригіналу) з Єдиного
державного
реєстру
юридичних
осіб
та
фізичних
осібпідприємців станом не раніше ніж 14.06.2010р., цим Учасником
в складі комерційної частини тендерної пропозиції (стор.85)
подана Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та
фізичних
осіб-підприємців,
видана
Учаснику
14.05.2010року;
- за умовою підпункту 6.2 пункту 6 Розділу 1 Додатку 2
тендерної документації про подання нотаріально засвідченої
копії довідки про включення Учасника торгів до ЄДРПОУ, в
складі комерційної частини
тендерної пропозиції (стор.83)
Учасником надано офіційну копію цього документу Головного
Управління статистики у Харківський області; а в порушення
умови підпункту 13.1 пункту 13 Інструкцій щодо надання
виписки (витягу) з протоколу зборів засновників (учасників)
про призначення директора підприємства, на стор.122 надано
копію такого протоколу;
- інформація про персонал підприємства Учасника на
стор.10 тендерної пропозиції та копії штатних розписів на
01.01.2009р та на 01.01.2010р, (стор.11,12), подані цим
учасником на вимогу підпункту 1.3 пункту 1 Розділу 1 Додатку
2 тендерної документації іншою мовою, ніж українська, без
відповідного перекладу, що суперечить умовам підпунктів 5.1
та 5.2 пункту 5 Інструкцій.
До того ж за умовою підпункту а)10.2 пункту 10
Інструкцій щодо необхідності подання Учасником в складі
технічної частини тендерної пропозиції копії сертифікату
відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО від
виробника або його представника, дилера, дистриб`ютора; ТОВ
«Аванті Україна» надано копію Сертифікату відповідності
державної
системи
сертифікації
УкрСЕПРО
(Серія
ВБ
№
320283)на стор. 131, тільки на продукцію: «Блоки системні».
Натомість в розділі «Інформація про характер і необхідні
технічні та якісні характеристики предмета закупівлі»
Технічної специфікації тендерної документації встановлено
обов’язковість ще інших ніж системний блок складових частин
комп’ютера, що є предметом закупівлі, зокрема - монітору.
Таким чином, цим Учасником порушено умови підпункту а)10.2
пункту 10 Інструкцій.
Голова тендерного комітету

В.М. Новіков
2

