ПРОТОКОЛ
розгляду та вивчення пропозицій конкурсних торгів
від 24.09.2013 р. № 09-04/52

м. Київ

09 год. 05 хв.

ПРИСУТНІ:
Присяжнюк І.

-

голова комітету з конкурсних торгів

Саліонова М.

-

секретар комітету з конкурсних торгів

Присутні члени комітету з конкурсних торгів: Братков Р., Бойченко О.,
Ільницька Н., Мотиленко К., Юрченко Н., Лашкарьов А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд та вивчення пропозицій конкурсних торгів, які подані при
закупівлі:
Інформація про предмет закупівлі:
найменування предмета закупівлі/ вид предмета закупівлі:
нове будівництво об’єкта «Комплекс адміністративних будівель Вищого
господарського та Вищого адміністративного судів України на перетині бульв.
Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва»,
ДБН Д.1.1-1-2000.
місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання
робіт):
місце: перетин бульв. Дружби Народів та вул. Старонаводницької у
Печерському районі м. Києва;
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): 78,5 місяців з
дня підписання договору.
Вид процедури закупівлі: відкриті торги.
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури
закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з
питань державних закупівель: дата оприлюднення - 22.07.2013 р.,
номер оголошення 152471 в інформаційному бюлетені «Вісник державних
закупівель» 57/1 (800/1) від 22.07.2013 р.
Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури
закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках,
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передбачених Законом): дата оприлюднення - 22.07.2013 р., номер оголошення
009526 в бюлетені «Announcer of the public purchasing» 30 (156) від 23.07.2011 р.
СЛУХАЛИ:
1. Голова комітету з конкурсних торгів Присяжнюк І. повідомила, що на
закупівлю нове будівництво об’єкта «Комплекс адміністративних будівель
Вищого господарського та Вищого адміністративного судів України на
перетині бульв. Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському
районі м. Києва», ДБН Д.1.1-1-2000, подано шість пропозицій конкурсних
торгів, зокрема:
№
Дата, час
з і спосіб отримання
/п
(особисто або
поштою тощо)
1

"29" "08 " 2013 р.
15 год. 46 хв.
особисто

2

"29" "08 " 2013 р.
17 год. 35 хв.
особисто

3

"29" "08 " 2013 р.
17 год. 45 хв.
особисто

4

"29" "08 " 2013 р.

5

17 год. 50 хв.
особисто
"29" "08 " 2013 р.
17 год. 52 хв.
особисто

Повне найменування (для юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)
учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код/
реєстраційний номер облікової картки платника
податків*, місцезнаходження/місце проживання,
телефон/телефакс
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«АК Інжинірінг»; ідентифікаційний код: 32041006;
місцезнаходження: пр.-т 40-річчя Жовтня, 58-А,
офіс 16, 17, м. Київ, 03039;
телефон: (044) 393-43-46; телефакс: (044) 393-43-46
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Житло-Буд»; ідентифікаційний код: 24368041;
місцезнаходження: Майдан Незалежності, 2, м. Київ,
01012;
телефон: (044) 279-53-48; телефакс: (044) 494-42-02
Закрите акціонерне товариство «Українська
будівельна компанія»; ідентифікаційний код:
23728595;
місцезнаходження: пр.-т Червонозоряний, 4А, м. Київ,
03037;
телефон: (044) 246-91-57; телефакс: (044) 246-91-57
Приватне акціонерне товариство «Аеробуд»;
ідентифікаційний код: 21598792;
місцезнаходження: вул. Пшенична, 4, м. Київ, 03680;
телефон: (044) 503-05-69; телефакс: (044) 503-05-69
Фірма «Т.М.М.» - товариство з обмеженою
відповідальністю;
ідентифікаційний код: 14073675;
місцезнаходження: вул. Г. Тимофеєвої, 3, м. Київ,
03055;
телефон: (044) 569-37-70; телефакс: (044) 569-37-70

6

"29" "08 " 2013 р.
17 год. 56 хв.
особисто
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Корпорація «Альтіс-Холдинг»;
ідентифікаційний код: 32048530;
місцезнаходження: вул. Качалова, 5 В, м. Київ, 03146;
телефон: (044) 498-06-34; телефакс: (044) 498-06-34

ВИСТУПИЛИ:
1. Член комітету з конкурсних торгів Юрченко Н. доповів:
При детальному розгляді та вивченні пропозиції конкурсних торгів
учасника - Товариство з обмеженою відповідальністю «АК Інжинірінг»;
ідентифікаційний код: 32041006; місцезнаходження: пр.-т 40-річчя Жовтня,
58-А, офіс 16, 17, м. Київ, 03039; телефон: (044) 393-43-46; телефакс:
(044) 393-43-46, констатовано:
Пунктом 6 розділу ІІІ документації встановлено, що «6.1. Для
документального підтвердження інформації про відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям, учасник у складі пропозиції конкурсних торгів
надає наступні документи:
Копії документів1, що підтверджують наявність обладнання та
матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей
та/або центрів обслуговування на території України,
із обов’язковими
реквізитами, а саме: підпис посадової особи учасника, який уповноважений
підписувати документи пропозиції конкурсних торгів учасника, та підпис
головного бухгалтера (бухгалтера).
Копії документів, що підтверджують технічний стан та допуск до
експлуатації кранів, люльки, стропи, із обов’язковими реквізитами, а саме:
підпис посадової особи учасника, який уповноважений підписувати документи
пропозиції конкурсних торгів учасника, та підпис головного бухгалтера
(бухгалтера).
Копії договорів, що підтверджують наявність документально
підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, зокрема учасник
надає: 3.1.1. не менше ніж одну копію договору, який відповідає таким
вимогам: введений в експлуатацію об’єкт, об’єкт, що належить до V категорії
складності; 3.1.2 не менше трьох копій договорів які відповідають таким
вимогам: введений в експлуатацію об’єкт або черги об’єкта та об'єкти класу
наслідків СС2, або не менше п’яти копій договорів які відповідають таким
вимогам: введений в експлуатацію об’єкт або черга об’єкта та об'єкти класу
наслідків СС1.
Копії документів про прийняття в експлуатацію об’єкта або черги об’єкта
видані уповноваженим органом. Подаються копії документів про прийняття в
експлуатацію об’єкта або черги об’єкта, що відповідають об’єктам зазначеним
у копіях договорів, які надані учасником з урахуванням вимог підпункту
3.1. пункту 6.1 цього розділу документації конкурсних торгів.»
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг» не надано:
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копії документів, що підтверджують наявність обладнання та
матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей
та/або центрів обслуговування на території України,
із обов’язковими
реквізитами;
копії документів, що підтверджують технічний стан та допуск до
експлуатації кранів, люльки, стропи, із обов’язковими реквізитами;
копії договорів, що підтверджують наявність документально
підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
копії документів про прийняття в експлуатацію об’єкта або черги об’єкта
видані уповноваженим органом.»
Таким чином, пропозиція конкурсних торгів не відповідає
кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону України «Про
здійснення державних закупівель».
Враховуючи вищезазначене, на підставі пункту 1 частини першої статті
29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», пропозицію
конкурсних торгів товариства з обмеженою відповідальністю «АК Інжинірінг»;
ідентифікаційний код: 32041006, відхилити, як таку, що не відповідає
кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону України «Про
здійснення державних закупівель».
Пунктом 1 розділу ІІІ встановлено, що «Пропозиція конкурсних торгів та
усі документи, що мають відношення до неї, оформлюється у паперовому,
друкованому вигляді, що готуються у Microsoft Word. Для друкування текста
документів використовується гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 14
друкарських пунктів. Текст документів на папері формату А4 друкувати через
1-1,5 міжрядкового інтервалу. За винятком договірної ціни, вихідних даних,
календарного графіка виконання робіт та одного із розділів пропозиції
конкурсних торгів, а саме документально підтвердженої інформації про
вартість пропозиції конкурсних торгів.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг» титульна сторінка, зміст,
«Пропозиція конкурсних торгів», довідка щодо умов оплати, пропозиції щодо
залучення субпідрядників до виконання робіт, довідка щодо наявності
обладнання та матеріально-технічної бази, довідка щодо забезпечення
своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації,
довідка щодо наявності у штаті працівників відповідної кваліфікації, довідка
щодо трудового стажу фахівця, що пропонується на посаду начальника
будівельної ділянки об’єкта, довідка щодо трудового стажу фахівця, що
пропонується на посаду головного інженера об’єкта, довідка щодо трудового
стажу фахівця, що пропонується на посаду виконавця робіт об’єкта, довідка,
що містить інформацію про наявність документально підтвердженого досвіду
виконання аналогічних договорів, зокрема об’єкти, що належать до V
категорії складності, довідка щодо фінансової звітності ТОВ «АК Інжинірінг»,
відомості про осіб ТОВ «АК Інжинірінг», не відповідають вказаним вимогам
(шрифт розміром не 14 друкарських пунктів).
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Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 1 розділу ІІІ встановлено, що «Пропозиція конкурсних торгів та
усі документи, що мають відношення до неї, за винятком документально
підтвердженої інформації про вартість пропозиції конкурсних торгів, які
готуються учасником, повинні містити обов’язково назву виду документа,
підпис особи учасника або представника учасника процедури закупівлі, який
уповноважений підписувати документи пропозиції конкурсних торгів
учасника та засвідчувати копії. Назва виду документа друкується великими
літерами. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка
підписує документ, особистого підпису, ініціалів (ініціалу імені) і прізвища.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг» титульні сторінки, зміст,
вихідні дані, довідка щодо умов оплати, пропозиції щодо залучення
субпідрядників до виконання робіт, календарний графік виконання робіт,
довідка щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, довідка
щодо забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та
виконавчої документації, довідка щодо наявності у штаті працівників
відповідної кваліфікації, довідка щодо трудового стажу фахівця, що
пропонується на посаду начальника будівельної ділянки об’єкта, довідка щодо
трудового стажу фахівця, що пропонується на посаду головного інженера
об’єкта, довідка щодо трудового стажу фахівця, що пропонується на посаду
виконавця робіт об’єкта, довідка, що містить інформацію про наявність
документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів,
зокрема об’єкти, що належать до V категорії складності, довідка щодо
фінансової звітності ТОВ «АК Інжинірінг», відомості про осіб ТОВ
«АК Інжинірінг», назва виду документа надрукована не великими літерами,
підпис складається не з ініціалів (ініціалу імені) особи, яка підписує документ.
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг» «Пропозиція конкурсних
торгів», договірна ціна, відомості про осіб ТОВ «АК Інжинірінг», підпис
складається не з ініціалів (ініціалу імені) особи, яка підписує документ.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 1 розділу ІІІ документації встановлено, що «Усі сторінки
пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути
пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника
процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг» містять підпис
уповноваженої посадової особи та відбитки печатки учасника аркуші, а не
сторінки.
Зміст у «Комерційній частині» та «Кваліфікаційній частині», 15 сторінок
довідки щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, не містять
підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також
відбитки печатки.

6
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 1 розділу ІІІ документації встановлено, що «Відмітку про
засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви
посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціали (ініціал імені)
та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту «підпис».
Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви
посади особи, яка підписала документ.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг», зокрема у копії наказів,
копії трудових книжок, копії документів відповідної освіти, копії балансу,
копії звіту про фінансові результати, копія протоколу № 1/2012, копія
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія довідки АА
№ 872701, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців, відмітку про засвідчення копії документа не
складено зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису
особи, яка засвідчує копію, її ініціали (ініціал імені) та прізвища, дати
засвідчення копії і не проставлено нижче реквізиту «підпис», також відбиток
печатки не охоплює останні кілька літер назви посади особи, яка підписала
документ.
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг», зокрема у копії посадових
інструкцій, копії трудової книжки на 69 та 70 аркушах, відмітку про
засвідчення копії документа не складено зі слів «Згідно з оригіналом», назви
посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціали (ініціал
імені) та прізвища, дати засвідчення копії і не проставлено нижче реквізиту
«підпис», відбиток печатки відсутній та не охоплює останні кілька літер назви
посади особи, яка підписала документ.
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг», зокрема у копії свідоцтва
№ 36063884 про реєстрацію податку на додану вартість, копії довідки про
взяття на облік платника податків, відмітку про засвідчення копії документа
не складено зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, ініціали (ініціал імені)
та прізвища, особи яка засвідчує копію, дати засвідчення копії і не
проставлено нижче реквізиту «підпис», також відбиток печатки не охоплює
останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 2 розділу ІІІ документації встановлено, що «Пропозиція
конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна
складатися з наступних розділів: комерційний; документально підтверджена
інформація про вартість пропозиції конкурсних торгів; документально
підтверджена інформація, що підтверджує повноваження посадової особи або
представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів
пропозиції конкурсних торгів; документально підтверджена інформація про
відповідність
учасника
кваліфікаційним
критеріям;
документально
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підтверджена інформація щодо відсутності підстав для прийняття рішення про
відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі; документальне підтвердження
відповідності учасника встановленим критеріям та вимогам згідно із
законодавством.
Пропозиція конкурсних торгів, а саме розділи: комерційний;
документально підтверджена інформація про вартість пропозиції конкурсних
торгів; документально підтверджена інформація, що підтверджує повноваження
посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису
документів пропозиції конкурсних торгів; документально підтверджена
інформація про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;
документально підтверджена інформація щодо відсутності підстав для
прийняття рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі;
документальне підтвердження відповідності учасника встановленим критеріям
та вимогам згідно із законодавством, супроводжується титульною сторінкою та
змістом.
На титульній сторінці повинно бути зазначено:
найменування розділу пропозиції конкурсних торгів;
повне найменування і місцезнаходження замовника;
найменування предмета закупівлі відповідно до оголошення про
проведення відкритих торгів;
дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури
закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з
питань державних закупівель;
дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури
закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях;
повне найменування (ініціали (ініціал імені) та прізвища) учасника
процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання),
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
назва посади, особистий підпис керівника або особи, яка уповноважена на
представлення інтересів керівника у даній процедурі, її ініціали (ініціал імені)
та прізвища, дата, відбиток печатки*.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг» подано тільки «Комерційна
частина» та «Кваліфікаційна частина». У складі пропозиції ТОВ
«АК Інжинірінг» не надано такі розділи: документально підтверджена
інформація про вартість пропозиції конкурсних торгів; документально
підтверджена інформація, що підтверджує повноваження посадової особи або
представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів
пропозиції конкурсних торгів; документально підтверджена інформація щодо
відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику в участі у
процедурі закупівлі; документальне підтвердження відповідності учасника
встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.
На титульній сторінці у «Комерційній частині» та «Кваліфікаційній
частині» не зазначено: «дата оприлюднення і номер оголошення про
проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних
виданнях».
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Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 2 розділу ІІІ документації встановлено, що «Учасник у складі
комерційного розділу пропозиції конкурсних торгів надає наступні документи:
1. Пропозицію конкурсних торгів, яка повинна бути складена і заповнена за
нижченаведеною формою без внесення будь-яких змін до форми «Пропозиція
конкурсних торгів». Заповнення усіх пунктів даної форми є обов’язковим.»
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг» подано «Пропозицію
конкурсних торгів» не за формою зазначеною у документації конкурсних торгів
затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів Вищого господарського
суду України 22.07.2013 р. за № 09-04/41 із змінами від 21.08.2013 р.
№ 09-04/46.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 2 розділу ІІІ документації встановлено, що «Учасник у складі
комерційного розділу пропозиції конкурсних торгів надає наступні документи:
1. Пропозицію конкурсних торгів, яка повинна бути складена і заповнена за
нижченаведеною формою без внесення будь-яких змін до форми «Пропозиція
конкурсних торгів». Заповнення усіх пунктів даної форми є обов’язковим.
До нашої пропозиції додаємо наступні документи: договірна ціна, вихідні
дані, календарний графік виконання робіт, на паперових носіях у одному
примірнику, та на електронному носієві у трьох примірниках2.
Пунктом 2 розділу ІІІ документації встановлено, що «У договірній ціні,
вихідних даних та календарному графіку виконання робіт учасник обов’язково
зазначає повне найменування установи, яке повинно відповідати
найменуванню, зазначеному в положенні (статуті) про неї, та із обов’язковими
реквізитами, а саме: підпис посадової особи учасника, який уповноважений
підписувати документи пропозиції конкурсних торгів учасника, та підпис
головного бухгалтера (бухгалтера).»
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг», а саме у договірній ціні,
вихідних даних та календарному графіку виконання робіт, не зазначено повне
найменування установи, яке повинно відповідати найменуванню, зазначеному в
положенні (статуті) про неї, та не має обов’язкового реквізиту, а саме підпису
головного бухгалтера (бухгалтера).
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 1 розділу ІІІ встановлено, що «Договірна ціна, вихідні дані,
календарний графік виконання робіт та документально підтверджена
інформація про вартість пропозиції конкурсних торгів оформлюється: у
паперовому, друкованому вигляді, що готуються у Microsoft Excel та
надаються на електронному носієві; для друкування текста документів
використовується гарнітура Times New Roman або інша; шрифт розміром 8
або 9, 10, 11, 12.» та пунктом 2 розділу ІІІ документації встановлено, що
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«Учасник у складі комерційного розділу пропозиції конкурсних торгів надає
наступні документи: 1. Пропозицію конкурсних торгів, яка повинна бути
складена і заповнена за нижченаведеною формою без внесення будь-яких змін
до форми «Пропозиція конкурсних торгів». Заповнення усіх пунктів даної
форми є обов’язковим.
До нашої пропозиції додаємо наступні документи: договірна ціна, вихідні
дані, календарний графік виконання робіт, на паперових носіях у одному
примірнику, та на електронному носієві у трьох примірниках2».
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг» договірна ціна, вихідні
дані, календарний графік виконання робіт та документально підтверджена
інформація про вартість пропозиції конкурсних торгів не надані на
електронному носієві.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 2 розділу ІІІ документації встановлено, що «Пропозиція
конкурсних торгів має бути підтверджена договірною ціною, вихідними
даними, відомістю ресурсів, календарним графіком виконання робіт, за
формами визначеними у Додатку 1 до документації конкурсних торгів,
заповнення усіх пунктів даних форм є обов’язковим».
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг», а саме у вихідних даних не
зазначено безпосередніх показників, що не відповідає формі зазначеній у
документації конкурсних торгів затвердженої рішенням комітету з конкурсних
торгів Вищого господарського суду України 22.07.2013 р. за № 09-04/41 із
змінами від 21.08.2013 р. № 09-04/46.
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг» відсутні відомості ресурсів.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 2 розділу ІІІ документації встановлено, що «Учасник у складі
комерційного розділу пропозиції конкурсних торгів надає наступні документи:
Довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність)
заборгованості за позикою, видана не раніше ніж за три робочих дні до дати
розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Копія балансу - за перше півріччя 2013 року. Учасник має відповідати
наступній вимозі: наявність загальної вартості активів балансу не менше 5 %
вартості пропозиції конкурсних торгів учасника.
Довідку щодо залучення субпідрядника до виконання робіт за
нижченаведеною формою, - у разі залучення.
У разі якщо документацією конкурсних торгів вимагається надання
документів, що не передбачені в діяльності учасника, нормативно-правовими
актами, або з будь-яких інших підстав, учасник надає довідку у довільній
формі. У довідці зазначається назва документа, який не надається у складі
пропозиції конкурсних торгів, обґрунтована причина не подання відповідного
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документа з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують,
тощо.»
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг» не надано довідки з
обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за позикою,
копії балансу - за перше півріччя 2013 року. Разом з тим, слід зазначити, що
копія балансу - за перше півріччя 2013 року надана учасником в
«Кваліфікаційній частині». Довідка щодо залучення субпідрядника до
виконання робіт надана не за формою визначеною документацією конкурсних
торгів, а саме відсутня інформація щодо прізвища, ім’я по батькові керівника
або особи, яка уповноважена на представлення інтересів субпідрядника.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 6 розділу ІІІ документації встановлено, що «6.1. Для
документального підтвердження інформації про відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям, учасник у складі пропозиції конкурсних торгів
надає наступні документи:
Довідка, що містить інформацію про наявність документально
підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Довідка повинна
включати інформацію щодо замовників, предмету закупівлі, категорію
складності об’єкта із зазначенням не менше ніж однієї ознаки за якою
відноситься об’єкт будівництва до певної категорії складності об’єкта, клас
наслідків об’єкта, дати початку будівництва об’єкта або черга об’єкта та
введення в експлуатацію об’єкта або черги об’єкта.»
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг» у довідці «Довідка, що
містить інформацію про наявність документально підтвердженого досвіду
виконання аналогічних договорів, зокрема об’єкти, що належать до V категорії
складності» не зазначено не менше ніж однієї ознаки за якою відноситься
об’єкт будівництва до певної категорії складності об’єкта.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 6 розділу ІІІ документації встановлено, що «6.1. Для
документального підтвердження інформації про відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям, учасник у складі пропозиції конкурсних торгів
надає наступні документи:
Наявність фінансової спроможності:
копія балансу - за звітний період;
копія звіту про фінансові результати - за звітний період;
копія звіту про рух грошових коштів - за звітний період*;
довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність)
заборгованості за кредитами, видана не раніше ніж за три робочих дні до дати
розкриття пропозицій конкурсних торгів.»
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг» надано копію балансу на
30 червня 2013 та копію звіту про фінансові результати за І півріччя 2013.
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Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність" звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний
рік. У складі пропозиції конкурсних торгів подано довідку з обслуговуючого
банку про відсутність заборгованості за кредитами, яка видана публічним
акціонерним товариством «УніКредит Банк» 20.08.2013 р.
Вих. №
4766/ІV, що становить більше ніж три робочих дні до дати розкриття
пропозицій конкурсних торгів.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 6 розділу ІІІ документації встановлено, що «6.2. Для
підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову
учаснику в участі у процедурі закупівлі, учасник у складі пропозиції
конкурсних торгів надає наступні документи:
Довідка у довільній формі, що підтверджує факт відсутності, що учасника
було притягнуто згідно із законодавством до відповідальності за вчинення у
сфері державних закупівель корупційного правопорушення.
Копії документів, що підтверджують наявність затвердженої
організаційної структури підприємства відповідно до Переліку робіт, що
заявляються.
Копії документів, що підтверджують укомплектованість підприємства
інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та
кваліфікацій відповідно до організаційної структури підприємства, положень
Класифікатора
професій
(ДК
003:2010),
затвердженого
наказом
Держспоживстандарту України від 28.04.2010 N 327 (далі - КП), та вимог
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64),
затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України від 13.10.99 N 249;
Копії документів, що підтверджують дотримання установленого чинним
законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу
відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання
трудового договору з найманим працівником);
Довідка у довільній формі, що підтверджує правомочність уповноваженої
особи учасника процедури закупівлі на укладення безпосередньо договору на
нове будівництво об’єкта «Комплекс адміністративних будівель Вищого
господарського та Вищого адміністративного судів України на перетині бульв.
Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва» за
результатами торгів.
Довідка у довільній формі, що підтверджує факт відсутності, що
службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була
засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший
злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом порядку.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг» не надано:
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довідки у довільній формі, що підтверджує факт відсутності, що учасника
було притягнуто згідно із законодавством до відповідальності за вчинення у
сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
копії документів, що підтверджують наявність затвердженої
організаційної структури підприємства відповідно до Переліку робіт, що
заявляються;
копії документів, що підтверджують укомплектованість підприємства
інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та
кваліфікацій відповідно до організаційної структури підприємства, положень
Класифікатора
професій
(ДК
003:2010),
затвердженого
наказом
Держспоживстандарту України від 28.04.2010 N 327 (далі - КП), та вимог
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64),
затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України від 13.10.99 N 249;
копії документів, що підтверджують дотримання установленого чинним
законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу
відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання
трудового договору з найманим працівником);
довідки у довільній формі, що підтверджує правомочність уповноваженої
особи учасника процедури закупівлі на укладення безпосередньо договору на
нове будівництво об’єкта «Комплекс адміністративних будівель Вищого
господарського та Вищого адміністративного судів України на перетині бульв.
Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва» за
результатами торгів;
довідки у довільній формі, що підтверджує факт відсутності, що
службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була
засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший
злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом порядку.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 6 розділу ІІІ документації встановлено, що «6.2. Для
підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову
учаснику в участі у процедурі закупівлі, учасник у складі пропозиції
конкурсних торгів надає наступні документи:
Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких
порушено провадження у справі про банкрутство, видана уповноваженим
органом учаснику не раніше ніж за сім календарних днів до дати розкриття
пропозицій конкурсних торгів.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг» надано інформаційну
довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у
справі про банкрутство, яка видана 19.08.2013 № 28820/1038, що становить

13
більше ніж сім календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних
торгів.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 6 розділу ІІІ документації встановлено, що «6.3. Для
документального підтвердження відповідності учасника встановленим
критеріям та вимогам згідно із законодавством, учасник у складі пропозиції
конкурсних торгів надає наступні документи:
Довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, видана уповноваженим органом учаснику не раніше ніж за три
робочих дні до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.»
В оригіналі пропозиції ТОВ «АК Інжинірінг» надано довідку з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, видана
уповноваженим органом 19.08.2013 Серія АГ № 060561, що становить більше
ніж три робочих дні до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Враховуючи вищезазначене, на підставі пункту 3 частини першої статті
29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», пропозицію
конкурсних торгів товариства з обмеженою відповідальністю «АК Інжинірінг»;
ідентифікаційний код: 32041006, відхилити, як таку, що пропозиція конкурсних
торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Пропоную провести голосування щодо даного питання.
Усі присутні проголосували: за – 8, проти – 0, утримались - 0.
Усі члени комітету з конкурсних торгів підтримали пропозицію.
Таким чином, відхилити пропозицію конкурсних торгів товариства з
обмеженою відповідальністю «АК Інжинірінг»; ідентифікаційний код:
32041006:
1) на підставі пункту 1 частини першої статті 29 Закону України «Про
здійснення державних закупівель», як таку, що не відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим статтею 16 Закону України «Про здійснення
державних закупівель»;
2) на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону України «Про
здійснення державних закупівель», як таку, що пропозиція конкурсних торгів
не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
2. Член комітету з конкурсних торгів Мотиленко К. доповів:
При детальному розгляді та вивченні пропозиції конкурсних торгів
учасника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Житло-Буд»;
ідентифікаційний код: 24368041; місцезнаходження: Майдан Незалежності, 2,
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м. Київ, 01012; телефон: (044) 279-53-48; телефакс: (044) 494-42-02,
констатовано:
Пунктом 1 розділу ІІІ документації встановлено, що «Усі сторінки
пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути
пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника
процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «Житло-Буд» містять підпис уповноваженої
посадової особи та відбитки печатки учасника аркуші, а не сторінки.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 1 розділу ІІІ встановлено, що «Пропозиція конкурсних торгів та
усі документи, що мають відношення до неї, за винятком документально
підтвердженої інформації про вартість пропозиції конкурсних торгів, які
готуються учасником, повинні містити обов’язково назву виду документа,
підпис особи учасника або представника учасника процедури закупівлі, який
уповноважений підписувати документи пропозиції конкурсних торгів
учасника та засвідчувати копії. Назва виду документа друкується великими
літерами. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка
підписує документ, особистого підпису, ініціалів (ініціалу імені) і прізвища.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «Житло-Буд» у довідках назва виду
документа надрукована не великими літерами, підпис складається не з
ініціалів (ініціалу імені) особи, яка підписує документ.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 2 розділу ІІІ документації встановлено, що «Учасник у складі
комерційного розділу пропозиції конкурсних торгів надає наступні документи:
1. Пропозицію конкурсних торгів, яка повинна бути складена і заповнена за
нижченаведеною формою без внесення будь-яких змін до форми «Пропозиція
конкурсних торгів». Заповнення усіх пунктів даної форми є обов’язковим.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «Житло-Буд» подано «Пропозицію
конкурсних торгів» не за формою зазначеною у документації конкурсних торгів
затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів Вищого господарського
суду України 22.07.2013 р. за № 09-04/41 із змінами від 21.08.2013 р.
№ 09-04/46, також третя сторінка «Пропозиції конкурсних торгів» не містить
відбиток печатки.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 1 розділу ІІІ встановлено, що «Договірна ціна, вихідні дані,
календарний графік виконання робіт та документально підтверджена
інформація про вартість пропозиції конкурсних торгів оформлюється: у
паперовому, друкованому вигляді, що готуються у Microsoft Excel та
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надаються на електронному носієві; для друкування текста документів
використовується гарнітура Times New Roman або інша; шрифт розміром 8
або 9, 10, 11, 12.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «Житло-Буд» вихідні дані надані не у
Microsoft Excel.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 1 розділу ІІІ документації встановлено, що «Усі сторінки
пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути
пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника
процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «Житло-Буд» зміст розділів (комерційний;
документально підтверджена інформація про вартість пропозиції конкурсних
торгів; документально підтверджена інформація, що підтверджує повноваження
посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису
документів пропозиції конкурсних торгів; документально підтверджена
інформація про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;
документально підтверджена інформація щодо відсутності підстав для
прийняття рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі;
документальне підтвердження відповідності учасника встановленим критеріям
та вимогам згідно із законодавством) не містить підпис уповноваженої
посадової особи та відбитки печатки учасника.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 1 розділу ІІІ документації встановлено, що «Відмітку про
засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви
посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціали (ініціал імені)
та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту «підпис».
Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви
посади особи, яка підписала документ.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «Житло-Буд» копії документів не засвідчено
із ініціала (ініціал імені) особи, яка засвідчує копію.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 2 розділу ІІІ документації встановлено, що «Учасник у складі
комерційного розділу пропозиції конкурсних торгів надає наступні документи:
Довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність)
заборгованості за позикою, видана не раніше ніж за три робочих дні до дати
розкриття пропозицій конкурсних торгів.
У разі якщо документацією конкурсних торгів вимагається надання
документів, що не передбачені в діяльності учасника, нормативно-правовими
актами, або з будь-яких інших підстав, учасник надає довідку у довільній
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формі. У довідці зазначається назва документа, який не надається у складі
пропозиції конкурсних торгів, обґрунтована причина не подання відповідного
документа з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують,
тощо.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «Житло-Буд» не надано довідки з
обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за позикою.
Учасник надав чотири довідки з обслуговуючих банків про відсутність
кредитної заборгованості.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 6 розділу ІІІ документації встановлено, що «6.1. Для
документального підтвердження інформації про відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям, учасник у складі пропозиції конкурсних торгів
надає наступні документи:
Наявність фінансової спроможності:
копія балансу - за звітний період;
копія звіту про фінансові результати - за звітний період;
копія звіту про рух грошових коштів - за звітний період*;
довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність)
заборгованості за кредитами, видана не раніше ніж за три робочих дні до дати
розкриття пропозицій конкурсних торгів.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «Житло-Буд» надано копію балансу станом
на 30 червня 2013 р. та копію звіту про фінансові результати за І півріччя 2013р.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність» звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний
рік.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 6 розділу ІІІ документації встановлено, що «6.2. Для
підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову
учаснику в участі у процедурі закупівлі, учасник у складі пропозиції
конкурсних торгів надає наступні документи:
Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких
порушено провадження у справі про банкрутство, видана уповноваженим
органом учаснику не раніше ніж за сім календарних днів до дати розкриття
пропозицій конкурсних торгів.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «Житло-Буд» надано інформаційну довідку з
Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство, яка видана 19.08.2013 р. за № 28842/1038, що становить більше
ніж сім календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
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Пунктом 6 розділу ІІІ документації встановлено, що «6.3. Для
документального підтвердження відповідності учасника встановленим
критеріям та вимогам згідно із законодавством, учасник у складі пропозиції
конкурсних торгів надає наступні документи:
Довідка про те, що учасник має (не має) заборгованості із сплати податків
і зборів (обов’язкових платежів) видана уповноваженим органом.».
Пунктом 1 розділу ІІІ встановлено, що «Документи, що подані у
пропозиції конкурсних торгів, видані підприємствами, установами,
організаціями повинні бути дійсними на момент розкриття пропозиції
конкурсних торгів.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «Житло-Буд» надано довідку про відсутність
заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної
податкової служби, яка видана 16.08.2013 р. за № 11554/10/19.1-20 і дійсна
протягом 10 календарних днів до 26.08.2013 р.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 1 розділу ІІІ документації встановлено, що «Усі розділи,
зокрема комерційний; документально підтверджена інформація про вартість
пропозиції конкурсних торгів; документально підтверджена інформація, що
підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника
процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
документально підтверджена інформація про відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям; документально підтверджена інформація щодо
відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику в участі у
процедурі закупівлі; документальне підтвердження відповідності учасника
встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством, подаються у
письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника,
прошиті та пронумеровані із зазначенням кількості сторінок та скріплені
печаткою*.».
В оригіналі пропозиції ТОВ «Житло-Буд» усі розділи пронумеровані із
зазначенням кількості аркушів, а не сторінок.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Враховуючи вищезазначене, на підставі пункту 3 частини першої статті
29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», пропозицію
конкурсних торгів товариства з обмеженою відповідальністю «Житло-Буд»;
ідентифікаційний код: 24368041, відхилити, як таку, що пропозиція конкурсних
торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Пропоную провести голосування щодо даного питання.
Усі присутні проголосували: за – 8, проти – 0, утримались - 0.
Усі члени комітету з конкурсних торгів підтримали пропозицію.

18
Таким чином, відхилити пропозицію конкурсних торгів товариства з
обмеженою відповідальністю «Житло-Буд»; ідентифікаційний код: 24368041,
на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення
державних закупівель», як таку, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає
умовам документації конкурсних торгів.
3. Член комітету з конкурсних торгів Бойченко О. доповів:
При детальному розгляді та вивченні пропозиції конкурсних торгів
учасника - Закрите акціонерне товариство «Українська будівельна компанія»;
ідентифікаційний код: 23728595; місцезнаходження: пр.-т Червонозоряний, 4А,
м. Київ, 03037; телефон: (044) 246-91-57; телефакс: (044) 246-91-57;
констатовано:
Пунктом 6 розділу ІІІ документації встановлено, що «6.1. Для
документального підтвердження інформації про відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям, учасник у складі пропозиції конкурсних торгів
надає наступні документи:
Довідка, що містить інформацію про наявність документально
підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Довідка повинна
включати інформацію щодо замовників, предмету закупівлі, категорію
складності об’єкта із зазначенням не менше ніж однієї ознаки за якою
відноситься об’єкт будівництва до певної категорії складності об’єкта, клас
наслідків об’єкта, дати початку будівництва об’єкта або черга об’єкта та
введення в експлуатацію об’єкта або черги об’єкта.»
В оригіналі пропозиції ЗАТ «Українська будівельна компанія» у довідці
не зазначено дати початку будівництва об’єкта або черга об’єкта та введення в
експлуатацію об’єкта або черги об’єкта, а вказано період виконання функцій
генерального підрядника.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Враховуючи вищезазначене, на підставі пункту 3 частини першої статті
29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», пропозицію
конкурсних торгів закритого акціонерного товариства «Українська будівельна
компанія»; ідентифікаційний код: 23728595, відхилити, як таку, що пропозиція
конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Пропоную провести голосування щодо даного питання.
Усі присутні проголосували: за – 5, проти – 0, утримались - 3.
Таким чином, відхилити пропозицію конкурсних торгів закритого
акціонерного товариства «Українська будівельна компанія»; ідентифікаційний
код: 23728595, на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону України
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«Про здійснення державних закупівель», як таку, що пропозиція конкурсних
торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
4. Член комітету з конкурсних торгів Лашкарьов А. доповів:
При детальному розгляді та вивченні пропозиції конкурсних торгів
учасника - Приватне акціонерне товариство «Аеробуд»; ідентифікаційний код:
21598792; місцезнаходження: вул. Пшенична, 4, м. Київ, 03680; телефон: (044)
503-05-69; телефакс: (044) 503-05-69; констатовано:
Пунктом 2 розділу ІІІ встановлено, що «У договірній ціні, вихідних даних
та календарному графіку виконання робіт учасник обов’язково зазначає повне
найменування установи, яке повинно відповідати найменуванню, зазначеному в
положенні (статуті) про неї, та із обов’язковими реквізитами, а саме: підпис
посадової особи учасника, який уповноважений підписувати документи
пропозиції конкурсних торгів учасника, та підпис головного бухгалтера
(бухгалтера).».
В оригіналі пропозиції ПРАТ «Аеробуд» у договірній ціні та вихідних
даних відсутній обов’язковий реквізит - підпис головного бухгалтера
(бухгалтера).
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 1 розділу ІІІ документації встановлено, що «Усі сторінки
пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути
пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника
процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.».
В оригіналі пропозиції ПРАТ «Аеробуд» у розділі «Комерційний»
сторінка 18 (календарний графік виконання робіт) не містить підпис
уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також
відбитки печатки».
В оригіналі пропозиції ПРАТ «Аеробуд» у розділі «Документально
підтверджена інформація про вартість пропозиції конкурсних торгів» сторінки
1766, 1792, 1852, 1890, 1939, 2618, 2662, 2727, 2801, 2810, 3298, 3407, 3418,
3560, 3562, 3628, 3856, 4403 – 4410, 6586 не містять підпис уповноваженої
посадової особи учасника процедури закупівлі.
В оригіналі пропозиції ПРАТ «Аеробуд» у розділі «Документально
підтверджена інформація щодо відсутності підстав для прийняття рішення про
відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі» сторінки 377 та 536 не
містять підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 2 розділу ІІІ документації встановлено, що «Учасник у складі
комерційного розділу пропозиції конкурсних торгів надає наступні документи:
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Довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за
позикою, видана не раніше ніж за три робочих дні до дати розкриття
пропозицій конкурсних торгів.
У разі якщо документацією конкурсних торгів вимагається надання
документів, що не передбачені в діяльності учасника, нормативно-правовими
актами, або з будь-яких інших підстав, учасник надає довідку у довільній
формі. У довідці зазначається назва документа, який не надається у складі
пропозиції конкурсних торгів, обґрунтована причина не подання відповідного
документа з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують,
тощо.».
В оригіналі пропозиції ПРАТ «Аеробуд» не надано довідки з
обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за позикою.
Учасник у складі пропозиції надав довідку, яка видана Філією «Розрахунковий
центр» ПАТ КБ «ПриватБанку» за № 260 від 28.08.2013 р. У довідці зазначено,
що ПРАТ «Аеробуд» є корпоративним VIP- клієнтом, станом на 27.08.2013 р.
діє кредитний договір, прострочена заборгованість за кредитом відсутня та за
відсотками заборгованість відсутня.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 1 розділу ІІІ документації встановлено, що «Договірна ціна,
вихідні дані, календарний графік виконання робіт та документально
підтверджена інформація про вартість пропозиції конкурсних торгів
оформлюється: у паперовому, друкованому вигляді, що готуються у Microsoft
Excel та надаються на електронному носієві; для друкування текста
документів використовується гарнітура Times New Roman або інша; шрифт
розміром 8 або 9, 10, 11, 12.».
В оригіналі пропозиції ПРАТ «Аеробуд» «Вихідні дані» надано не у
Microsoft Excel.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 6 розділу ІІІ документації встановлено, що «6.1. Для
документального підтвердження інформації про відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям, учасник у складі пропозиції конкурсних торгів
надає наступні документи:
Копії документів1, що підтверджують наявність обладнання та
матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей
та/або центрів обслуговування на території України,
із обов’язковими
реквізитами, а саме: підпис посадової особи учасника, який уповноважений
підписувати документи пропозиції конкурсних торгів учасника, та підпис
головного бухгалтера (бухгалтера).».
В оригіналі пропозиції ПРАТ «Аеробуд» не має обов’язкового реквізиту,
а саме підпис головного бухгалтера (бухгалтера), у копії реєстраційного
посвідчення № 026193, копії договору купівлі-продажу нежилого будинку
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зареєстровано в реєстрі за № 6133, копії витягу про реєстрацію в Державному
реєстрі правочинів із витягу 3385190, копії акта прийому-передачі за
реєстровим № 6133, копії реєстраційного посвідчення № 026194, копії договору
купівлі-продажу нежилого будинку зареєстровано в реєстрі за № 6132, копії
витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів із витягу 3385014,
копії акта прийому-передачі за реєстровим № 6132, копії договору купівлі
продажу нежилих будівель (Серія ААЕ № 972950), копії договору № 22/00/99
купівлі-продажу майна від 21.12.1999 р., копії акта приймання-передачі
основних засобів від 28.12.1999 р., копії свідоцтва про атестацію № ПТ-19/13,
копії свідоцтва про атестацію № ПТ-450/11, копії інструкції контролю міцності
бетону методом ударного імпульсу, копії інструкції виготовлення зразків
розчину, копії інструкції виготовлення зразків розчину, копії методики
визначення глибини тріщин бетону ультразвуковим методом неруйнівного
контролю, копії Переліків засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВІТ), що
перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2013 році (сторінки 357,
359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379), копії свідоцтв про повірку
робочого засобу вимірювальної техніки (сторінки 381, 383, 385, 387, 389, 393,
395), копії свідоцтва про визначення відповідності геометричних розмірів
вимогам нормативної документації.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 6 розділу ІІІ документації встановлено, що «6.1. Для
документального підтвердження інформації про відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям, учасник у складі пропозиції конкурсних торгів
надає наступні документи:
Довідка, що містить інформацію про наявність документально
підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Довідка повинна
включати інформацію щодо замовників, предмету закупівлі, категорію
складності об’єкта із зазначенням не менше ніж однієї ознаки за якою
відноситься об’єкт будівництва до певної категорії складності об’єкта, клас
наслідків об’єкта, дати початку будівництва об’єкта або черга об’єкта та
введення в експлуатацію об’єкта або черги об’єкта.»
В оригіналі пропозиції ПРАТ «Аеробуд» у довідці «Довідка про досвід
виконання аналогічних договорів у будівництві» не зазначено не менше ніж
однієї ознаки за якою відноситься об’єкт будівництва до певної категорії
складності об’єкта.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 6 розділу ІІІ документації встановлено, що «6.1. Для
документального підтвердження інформації про відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям, учасник у складі пропозиції конкурсних торгів
надає наступні документи:
Наявність фінансової спроможності:
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копія балансу - за звітний період;
копія звіту про фінансові результати - за звітний період;
копія звіту про рух грошових коштів - за звітний період*;
довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність)
заборгованості за кредитами, видана не раніше ніж за три робочих дні до дати
розкриття пропозицій конкурсних торгів.».
В оригіналі пропозиції ПРАТ «Аеробуд» надано копію балансу станом на
30 червня 2013 р. та копію звіту про фінансові результати за І півріччя 2013 р.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність» звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний
рік.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
Пунктом 6 розділу ІІІ документації встановлено, що «6.2. Для
підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову
учаснику в участі у процедурі закупівлі, учасник у складі пропозиції
конкурсних торгів надає наступні документи:
Довідка у довільній формі, що підтверджує правомочність уповноваженої
особи учасника процедури закупівлі на укладення безпосередньо договору на
нове будівництво об’єкта «Комплекс адміністративних будівель Вищого
господарського та Вищого адміністративного судів України на перетині бульв.
Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва» за
результатами торгів.
Копію документу (ів), що (і) підтверджує (ють) правомочність особи
(осіб) на укладення договору про закупівлю: для посадової особи учасника,
посада якої визначена у статутних документах - виписка з протоколу зборів
засновників, наказ про призначення; для інших посадових осіб учасника –
довіреність, копія трудової книжки, наказ про призначення посадової особи
(прийняття на роботу), яка надала довіреність, та копія трудової книжки
посадової особи, яка надала довіреність.».
В оригіналі пропозиції ПРАТ «Аеробуд» надано довідку щодо
правомочності укладення договору № 1005 від 29.08.2013 р. У довідці вказано,
що Голова Правління ПРАТ «Аеробуд» Г.Б. Козинський діє на підставі Статуту
та уповноважений з урахуванням обмежень передбачених Статутом приймати
рішення щодо укладення договору на нове будівництво об’єкта «Комплекс
адміністративних
будівель
Вищого
господарського
та
Вищого
адміністративного судів України на перетині бульв. Дружби Народів та
вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва» за результатами
торгів. У пункті 9.3.7. Статуту приватного акціонерного товариства «Аеробуд»,
затвердженого загальними зборами акціонерів ПРАТ «Аеробуд» 11.11.2011 р.
№ 2/2011, зареєстрованого Святошинською районною в місті Києві державною
адміністрацією 15.11.2011 р. за № 10721050039020554, зазначено: «9.3.7.
Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності
виконувати дії від імені Товариства, у тому числі: виключно на підставі
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рішення Наглядової ради Товариства вчиняти будь-які правочини (угоди) щодо
рухомого майна, грошових коштів, продукції, робіт, послуг, сировини, палива,
матеріалів, устаткування, енергоресурсів, цінних паперів (в тому числі, але не
виключно, купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, оренди, надання
послуг, підряду, кредиту, позики, застави, іпотеки, відступлення права вимоги,
майнового поручительства, переведення боргу, інвестиційних, про спільну
діяльність тощо) на суму понад 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень 00
копійок) гривень в національній валюті та/або її еквівалент». Учасник у складі
пропозиції не надав рішення Наглядової ради Товариства, зокрема довіреність
на Голову Правління ПРАТ «Аеробуд» Г.Б. Козинського щодо права на
укладення безпосереднього договору на нове будівництво об’єкта «Комплекс
адміністративних
будівель
Вищого
господарського
та
Вищого
адміністративного судів України на перетині бульв. Дружби Народів та вул.
Старонаводницької у Печерському районі м. Києва» за результатами торгів,
адже загальна сума пропозиції ПРАТ «Аеробуд» щодо виконання робіт
становить 1 050 030 476,20 грн. (один мільярд п’ятдесят мільйонів тридцять
тисяч чотириста сімдесят шість гривень 20 коп.) з ПДВ. Отже, у складі
пропозиції не надано довідки у довільній формі, що підтверджує правомочність
уповноваженої особи учасника процедури закупівлі на укладення
безпосередньо договору на нове будівництво об’єкта «Комплекс
адміністративних будівель Вищого господарського та Вищого адміністративного судів України на перетині бульв. Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва» за результатами торгів.
Таким чином, пропозиція не відповідає наведеній вище вимозі
документації.
В оригіналі пропозиції ПРАТ «Аеробуд» не надано копію документу (ів),
що (і) підтверджує (ють) правомочність особи (осіб) на укладення договору про
закупівлю, зокрема на Голову Правління ПРАТ «Аеробуд» Г.Б. Козинський.
Враховуючи зазначене, на підставі пункту 2 частини першої статті 29 Закону
України «Про здійснення державних закупівель», пропозицію конкурсних
торгів приватного акціонерного товариства «Аеробуд»; ідентифікаційний код:
21598792, відхилити, у разі якщо наявні підстави, зазначені у статті 17 та
частині сьомій статті 28 Закону України «Про здійснення державних
закупівель» (згідно пункту 7 частини першої статті 17 Закону України «Про
здійснення державних закупівель» замовник приймає рішення про відмову
учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі,
попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію
конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника
попередньої кваліфікації), у разі якщо учасником або учасником попередньої
кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на
укладення договору про закупівлю).
Враховуючи вищезазначене, на підставі пункту 3 частини першої статті
29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», пропозицію
конкурсних торгів приватного акціонерного товариства «Аеробуд»;
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ідентифікаційний код: 21598792, відхилити, як таку, що пропозиція конкурсних
торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Пропоную пропозицію конкурсних торгів приватного акціонерного
товариства «Аеробуд»; ідентифікаційний код: 21598792, відхилити та провести
голосування щодо даного питання.
Усі присутні проголосували: за – 8, проти – 0, утримались - 0.
Усі члени комітету з конкурсних торгів підтримали пропозицію.
Таким чином, відхилити пропозицію конкурсних торгів приватного
акціонерного товариства «Аеробуд»; ідентифікаційний код: 21598792,:
1) на підставі пункту 2 частини першої статті 29 Закону України «Про
здійснення державних закупівель», у разі якщо наявні підстави, зазначені у
статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону України «Про здійснення
державних закупівель»;
2) на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону України «Про
здійснення державних закупівель», як таку, що пропозиція конкурсних торгів
не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
5. Член комітету з конкурсних торгів Лашкарьов А. доповів:
При детальному розгляді та вивченні пропозиції конкурсних торгів
учасника - Фірма «Т.М.М.» - товариство з обмеженою відповідальністю;
ідентифікаційний код: 14073675; місцезнаходження: вул. Г. Тимофеєвої, 3,
м. Київ, 03055; телефон: (044) 569-37-70; телефакс: (044) 569-37-70;
констатовано, що пропозиція конкурсних торгів відповідає кваліфікаційним
критеріям та іншим вимогам, встановленим в статтях 16, 17 Закону України
"Про здійснення державних закупівель" та умовам документації конкурсних
торгів.
Пропоную допустити до оцінки пропозицію конкурсних торгів та
провести голосування щодо даного питання.
Усі присутні проголосували: за – 5, проти – 0, утримались - 3.
6. Член комітету з конкурсних торгів Саліонова М. доповіла:
При детальному розгляді та вивченні пропозиції конкурсних торгів
учасника - Корпорація «Альтіс-Холдинг»; ідентифікаційний код: 32048530;
місцезнаходження: вул. Качалова, 5 В, м. Київ, 03146; телефон: (044) 498-06-34;
телефакс: (044) 498-06-34; констатовано, що пропозиція конкурсних торгів
відповідає кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам, встановленим в
статтях 16, 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та
умовам документації конкурсних торгів.
Пропоную допустити до оцінки пропозицію конкурсних торгів та
провести голосування щодо даного питання.
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Усі присутні проголосували: за – 8, проти – 0, утримались - 0.
Усі члени комітету з конкурсних торгів підтримали пропозицію.
ВИРІШИЛИ:
1. Відхилити пропозицію конкурсних торгів товариства з обмеженою
відповідальністю «АК Інжинірінг»; ідентифікаційний код: 32041006:
1) на підставі пункту 1 частини першої статті 29 Закону України «Про
здійснення державних закупівель», як таку, що не відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим статтею 16 Закону України «Про здійснення
державних закупівель»;
2) на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону України «Про
здійснення державних закупівель», як таку, що пропозиція конкурсних торгів
не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
2. Відхилити пропозицію конкурсних торгів товариства з обмеженою
відповідальністю «Житло-Буд»; ідентифікаційний код: 24368041, на підставі
пункту 3 частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних
закупівель», як таку, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам
документації конкурсних торгів.
3. Відхилити пропозицію конкурсних торгів закритого акціонерного
товариства «Українська будівельна компанія»; ідентифікаційний код: 23728595,
на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення
державних закупівель», як таку, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає
умовам документації конкурсних торгів.
4. Відхилити пропозицію конкурсних торгів приватного акціонерного
товариства «Аеробуд»; ідентифікаційний код: 21598792:
1) на підставі пункту 2 частини першої статті 29 Закону України «Про
здійснення державних закупівель», у разі якщо наявні підстави, зазначені у
статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону України «Про здійснення
державних закупівель»;
2) на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону України «Про
здійснення державних закупівель», як таку, що пропозиція конкурсних торгів
не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
5. Допустити до оцінки пропозицію конкурсних торгів Фірми «Т.М.М.» товариство з обмеженою відповідальністю; ідентифікаційний код: 14073675.
6. Допустити до оцінки пропозицію конкурсних торгів корпорації
«Альтіс-Холдинг»; ідентифікаційний код: 32048530.
Голова комітету з конкурсних торгів,
начальник відділу планування,
фінансового забезпечення та аналізу
використання бюджетних коштів
управління фінансового забезпечення
та бюджетного планування Вищого
господарського суду України

_______________
(підпис)

І. Присяжнюк
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Заступник голови комітету з конкурсних
торгів, начальник відділу господарства та
матеріально-технічного забезпечення
Вищого господарського суду України

_______________ Р. Братков
(підпис)

Заступник голови комітету з конкурсних
торгів, заступник начальника відділу
кадрового забезпечення та
антикорупційного моніторингу
управління організаційної роботи Вищого
господарського суду України

_______________ К. Мотиленко
(підпис)

Секретар комітету з конкурсних торгів,
провідний спеціаліст відділу планування,
фінансового забезпечення та аналізу
використання бюджетних коштів Вищого
господарського суду України

_______________ М. Саліонова
(підпис)

Старший
консультант
відділу
організаційного
забезпечення,
координації роботи з надання методичної
допомоги та розгляду звернень і запитів
на інформацію управління організаційної
роботи Вищого господарського суду
України
_______________ Н. Юрченко
(підпис)

Провідний спеціаліст відділу підготовки
та
організаційно-протокольного
забезпечення
проведення
засідань
Пленуму (секретаріат Пленуму), зборів
суддів, Науково-консультативної ради та
інших заходів управління організаційної
робот Вищого господарського суду
України
_______________ А. Лашкарьов
(підпис)

Провідний спеціаліст сектору контролю
надходжень судового збору управління
фінансового забезпечення та бюджетного
планування Вищого господарського суду
України
_______________ О. Бойченко
(підпис)

Провідний спеціаліст відділу планування,
фінансового забезпечення та аналізу
використання бюджетних коштів Вищого
господарського суду України

_______________ Н. Ільницька
(підпис)

