
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

             
 

КОМІТЕТ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
21.07.2011    м. Харків     № 23  

 
засідання комітету з конкурсних торгів Департаменту освіти Харківської міської 

ради щодо розгляду пропозицій конкурсних торгів, поданих на процедуру запиту 
цінових пропозицій на закупівлю меблів інших у 2011 році для навчальних закладів 

міста Харкова. 
 

Місце проведення: Департамент освіти Харківської міської ради. 
 

Присутні: Стецюра Т.П., заступник директора Департаменту освіти; 

  Дегтярьова О.А., головний спеціаліст загального відділу; 

 Костюшин О.С., начальник групи технічного нагляду; 

 Коротка Л.В., головний спеціаліст – бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку та звітності. 

 

Порядок денний:    

1. Розгляд поданих пропозицій конкурсних торгів на закупівлю меблів інших на 

відповідність вимогам Замовника, зазначеним у запиті. 

Слухали: 

- Стецюру Т.П., голову комітету з конкурсних торгів, яка доповіла, що на 

участь у процедурі запиту цінових пропозицій були надані п’ять  конкурсних 

пропозицій: 

1. ТОВ «ПАРИТЕТ МЕБЛІ»; 

2. ТОВ «СВІТ МЕБЛІВ»; 

3. ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА ПРЕМ’ЄРА»; 

4. Фізична особа-підприємець Калита Дмитро Олександрович; 

5. Фізична особа-підприємець Іванов Андрій Павлович; 

Згідно з ч.6 ст.36 Закону України “Про здійснення державних закупівель” 

Замовник відхиляє цінові пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам 

Замовника, зазначеним у запиті.  

Аналіз цінової пропозиції ТОВ «ПАРИТЕТ МЕБЛІ» свідчить, що вона не 

відповідає вимогам, зазначеним у запиті, а саме: 

- конверт та усі сторінки цінової пропозиції завірені неналежним чином 

(замість підпису уповноваженої особи - відбиток факсимільної печатки); 



- на титульному аркуші цінової пропозиції зазначено «Відкриті торги»; 

- не надані сертифікати відповідності на всі вироби, що пропонуються 

Учасником (ліжко дитяче для дошкільного віку, ліжко дитяче для ясельного віку, 
шафа дитяча для одягу (4 секції)); 

- не надані документи, які підтверджують, що запропоновані меблі інші 
відповідають ергономічним нормам та вимогам ДСТУ ГОСТ 22046:2004, ГОСТ 

16371-93 або еквіваленту. 
Пропонується вищезазначену пропозицію відхилити як таку, що не 

відповідає вимогам Замовника, зазначеним у запиті відповідно до ч.6 ст.36 

Закону України “Про здійснення державних закупівель”. 

Аналіз цінової пропозиції ТОВ «СВІТ МЕБЛІВ» свідчить, що вона не 

відповідає вимогам, зазначеним у запиті, а саме: 

- на конверті пропозиції назва предмету закупівлі не відповідає 

зазначеному у запиті (замість «Меблі інші» вказано «Меблі»); 

- відсутні документи, що підтверджують повноваження особи директора 

щодо підпису цінової пропозиції; 

- відсутня  інформація про відповідність запропонованих виробів 

технічним та якісним вимогам замовника щодо предмету закупівлі. 

Пропонується вищезазначену пропозицію відхилити як таку, що не 

відповідає вимогам Замовника, зазначеним у запиті відповідно до ч.6 ст.36 

Закону України “Про здійснення державних закупівель”. 

Аналіз цінової пропозиції ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА ПРЕМ’ЄРА» 

також свідчить, що вона не відповідає вимогам, зазначеним у запиті, а саме: 

- не надані сертифікати відповідності на всі вироби, що пропонуються 
Учасником (ліжко дитяче для дошкільного віку, ліжко дитяче для ясельного віку, 

шафа дитяча для одягу (4 секції)); 
- не надані документи, які підтверджують, що запропоновані меблі інші 

відповідають ергономічним нормам та вимогам ДСТУ ГОСТ 22046:2004, ГОСТ 
16371-93 або еквіваленту. 

Пропонується цінову пропозицію ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА 

ПРЕМ’ЄРА» відхилити як таку, що не відповідає вимогам Замовника, 

зазначеним у запиті відповідно до ч.6 ст.36 Закону України “Про здійснення 

державних закупівель”. 

Конкурсні пропозиції Учасників фізичної особи-підприємця Калити 

Дмитра Олександровича та фізичної особи-підприємця Іванова Андрія 

Павловича повністю відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті. 

Зазначені пропозиції пропонується допустити до оцінки.  

Голова комітету з конкурсних торгів Стецюра Т.П. пропонує: 

- Провести голосування щодо відхилення пропозицій Учасника № 1 ТОВ 

«ПАРИТЕТ МЕБЛІ»; Учасника № 2 ТОВ «СВІТ МЕБЛІВ»; Учасника № 3 ТОВ 

«МЕБЛЕВА ФАБРИКА ПРЕМ’ЄРА. 

Приймається одностайно. 



- Допустити до оцінки пропозиції Учасника  №4 Фізичної особи-
підприємця Калити Дмитра Олександровича, Учасника №5 Фізичної особи-

підприємця Іванова Андрія Павловича  
Приймається одностайно. 

 

Постановили: 

1 Відхилити  пропозиції Учасника № 1 ТОВ «ПАРИТЕТ МЕБЛІ»; Учасника № 2 ТОВ 

«СВІТ МЕБЛІВ»; Учасника № 3 ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА ПРЕМ’ЄРА як такі, що 

не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті відповідно до ч.6 

ст.36 Закону України “Про здійснення державних закупівель”. 

2 Допустити до оцінки пропозиції Учасника  №4 Фізичної особи-підприємця 

Калити Дмитра Олександровича, Учасника №5 Фізичної особи-підприємця 

Іванова Андрія Павловича. 

3 Доручити секретарю  комітету з конкурсних торгів Короткій Л.В. повідомити 

учасників та розмістити інформацію про відхилення пропозицій конкурсних 

торгів на веб-порталі Уповноваженого органу у встановлені Законом строки.  

 

Голова комітету з конкурсних   Т.П. Стецюра 

торгів 

Члени комітету з конкурсних    О.С. Костюшин 

торгів       О.А.Дегтярьова 

         Л.В.Коротка 


