
П Р О Т О К О Л № 030 
засідання тендерного комітету Приватного акціонерного товариства 

«Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» щодо відмови учасника від укладання
договору.

«07» 02. 2020 року м. Дніпро

Присутні: Голова тендерного комітету: Швець О.В
Члени робочої комісії : Алтинцев Є.В, Булава А.Г, Степанов Л.Є., Стешенко О.Є, Пронін 
В.М.
Секретар тендерного комітету: Полюлях Л.І 

Порядок денний:
1. Відмова від своєї цінової пропозиції 290 040,00 грн з ПДВ (12085,00 грн без ПДВ за 1 тн) 
без поясненням причини, учасником ТОВ «Торгівельний двір «УТС» за результатами 
рішення тендерного комітету протокол № 029 від 05.02.20р, по Відкритим торгам (аукціон) 
№ 5188433 дата проведення 31.01.2020-03.02.2020 р.

Слухали:
1. Виступив голова тендерного комітету Швець О.В., який повідомив про виробничу 

необхідність постачання даного предмету закупівлі, обставин проведення аукціону. Був 
зачитан другий лист- повідомлення від ТОВ «Торгівельний двір «УТС» , обговорені 
наступні за ціною пропозиції учасників на ел майданчику та їх ціни за номенклатурою 
Наступними за ціною є пропозиції:

-ТОВ «МАРГУНАС Україна» 326224,80 грн з ПДВ - дискваліфікована із-за 
невідповідності документації закупівлі (відсутня довідка ДФС станом на дату подання 
пропозиції, лист щодо санкцій);
- ТОВ ПМТО ІЦ Реагент 326400,00 грн з ПДВ - дискваліфікована із-за невідповідності 
документації закупівлі (відсутній пакет документів, в наявності тільки сертифікат на 
продукцію, умови 100% передоплата);
- ТОВ «ПРОХІМ»- дискваліфікована із-за невідповідності документації закупівлі 
(відсутній пакет документів, в наявності тільки Витяг, умови 100% передоплата);
- TOB «TOT БУД»- дискваліфікована із-за невідповідності документації закупівлі 
(відсутній пакет документів, в наявності тільки Витяг, склад покупця);

Тендерний комітет вирішив:
1. У відповідності до Розд. 5. п.5.3.9 Положення про проведення закупівель, 

визнати переможцем Відкритих торгів Аукціон №5188433 TOB «ІСТ ЛОУД 
ГРУП» з ціною пропозиції 420 000,00 грн з ПДВ (17500,00 грн без ПДВ)

2. Учасника торгів ТОВ «Торгівельний двір «УТС» внести до Реєстру 
недобросовісних учасників . Термін 12 місяців. ( Розд.7 п.7.5 Положення про проведення 
закупівель)

Підписи:
члени тендерного комітету 

Помічник голови правління
Алтинцев Є.В* с /

Провідний юрисконсульт



Степанов Л.Є. 
Економіст планово-економічного відділу

Стешенко О.Є.

Начальник ВТК
Пронін В.М.

Секретар комісії -
начальник відділу з організації закупівель

Полюлях Л.І.

Заступник голови робочої комісії по закупівлям -  
начальник управління з охорони та безпеки

Булава А.Г.

Голова робочої комісії по закупівлям -  
заступник директора з виробництва

Швець О.В.


