
ПРОТОКОЛ № 23 •
засідання тендерного комітету Управління комунальною власністю 

територіальних громад району 
від 14 листопада 2019 року

Присутні:
, Український Ю.І-- голова тендерного „ 

комітету
Омельченко Н.І. -  заступник голови

тендерного комітету 
Севастьянова Л.А - секретар тендерного 

комітету
Маляренко С. М. - член тендерного 

комітету
ГлущенкоВ.В. - член тендерного 

комітету

Засідання є правомочним на прийняття рішень щодо порядку денного. .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Визначення переможця процедури відкритих торгів щодо закупівлі робіт: ДК 
021:2015 - 45246000-3 Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи 
(Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Сула в Лохвицькому 
районі Полтавської області. Коригування робочого проекту).
2. Прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.
3. Направлення повідомлення про намір укласти договір учаснику-переможцю.

По першому питанню СЛУХАЛИ:

Українського Ю.І., голову тендерного комітету, який нагадав присутнім, що 
відповідно до част.4 ст.28 Закону України “Про публічні закупівлі” у разі відхилення 
тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, 
замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається 
найбільш економічно вигідною.

Так, як тендерні пропозиції трьох учасників ТОВ "СТОУСЕНД", ТОВ 
"ТРАНСГІДРОБУД" та ПП "ЯЛИК" було відхилено, як такі, що не відповідають умовам 
тендерної документації Замовника, а учасників дискваліфіковано, то далі ми повинні 
розглянути наступного учасника з пропозицією, що вважається найбільш економічно 
вигідною. Таким Учасником є ТОВ "ФАСТГІДРОРЕСУРС" (пропозиція -43 000 000,00грн.).

В розгляді тендерної пропозиції прийняли участь всі члени тендерного комітету. 
Згідно проведеного розгляду тендерної пропозиції ТОВ "ФАСТГІДРОРЕСУРС", 
встановлено, що запропонована Учасником пропозиція повністю відповідає вимогам 
тендерної документації, і тому відсутні будь-які підстави для її відхилення.

Враховуючи викладене, голова тендерного комітету, Український Ю.І., запропонував 
винести на голосування питання щодо визначення переможцем процедури відкритих торгів 
щодо закупівлі: ДК 021:2015 - 45246000-3 Регулювання річкового стоку та протипаводкові 
роботи (Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Сула в Лохвицькому 
районі Полтавської області. Коригування робочого проекту) ТОВ "ФАСТГІДРОРЕСУРС". 

Дане рішення винесено на голосування.
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Результати поіменного голосування:
Український Ю.І. - «за» Маляренко С-М. - «за»
Омельченко Н.І. - «за» Глущенко В.В. «за»
Севастьянова Л.А. - «за»

Проголосували: одноголосно.

По другому питанню СЛУХАЛИ:

Заступника голови тендерного комітету Омельченко Н.І., яка повідомила, що на 
виконання норм статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» необхідно прийняти 
рішення про намір укласти договір із переможцем процедури відкритих торгів. Заступник 
голови тендерного комітету Омельченко Н.І., повідомила, що жодних підстав для 
неприйняття такого рішення немає.

Голова тендерного комітету Український Ю.І., запропонував винести на голосування 
питання щодо прийняття рішення про намір укласти договір щодо закупівлі: ДК 021:2015 - 
45246000-3 Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи (Відновлення 
гідрологічного режиму та екологічного стану р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської 
області. Коригування робочого проекту) із переможцем процедури відкритих торгів ТОВ 
"ФАСТГІДРОРЕСУРС".

Дане рішення винесено на голосування.

Результати поіменного голосування:
Український Ю.І. - «за» Маляренко С.М. - «за»
Омельченко Н.І. - «за» Глущенко В.В. «за»
Севастьянова Л.А. - «за»

Проголосували: одноголосно.

По третьому питанню СЛУХАЛИ:

Секретаря тендерного комітету Севастьянову Л.А, яка повідомила, що згідно з ч. 1 ст. 
32 Закону, протягом одного дня після прийняття рішення про намір укласти договір про 
закупівлю замовник оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про 
намір укласти договір та надсилає його переможцю. Усім іншим учасникам електронною 
системою закупівель автоматично надсилається повідомлення із зазначенням найменування 
та місцезнаходження переможця торгів.

Голова тендерного комітету Український Ю.І., запропонував секретаря тендерного 
комітету Севастьянову Л.А. призначити відповідальною за оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу необхідної інформації відповідно до статті 10 Закону та 
запропонував проголосувати за зазначеним питанням:

Дане рішення винесено на голосування.

Результати поіменного голосування:
Український Ю.І. - «за» Маляренко С.М. - «за»
Омельченко Н.І. - «за» Глущенко В.В. «за»
Севастьянова Л.А. - «за»

Проголосували: одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити переможцем процедури відкритих торгів: ДК 021:2015 - 45246000-3 
Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи (Відновлення гідрологічного режиму 
та екологічного стану р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області. Коригування
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робочого проекту) - TOB " ФАСТГІДРОРЕСУPC", оскільки тендерна пропозиція відповідає 
всім вимогам Замовника, зазначеним у тендерній документації, та відповідно до методики 
оцінки тендерних пропозицій визнана найбільш економічгіо вигідною.

2. Надіслати переможцю торгів - ТОВ "ФЛСТПДРОРЕСУРС" - повідомлення про 
намір укласти договір.

3. Доручити секретарю тендерного комітету Севастьяновій JI.A. оприлюднити 
повідомлення про намір укласти договір у терміни, передбачені чинним законодавством.

Голова тендерного комітету 

Заступник голови тендерного комітету 

Секретар тендерного комітету

Член тендерного комітету

Член тендерного комітету
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