
Протокол № 4 - ^ • • ••• • • ^ • • 
засідання комісії з питань закупівлі послуг з виконання робіт із 

землеустрою, оцінки земель та визначення виконання земельних торгів 
на конкурентних засадах Власівської селищної ради 

15 липня 2014 р. смт Власівка 

На засіданні присутні: 

Голова комісії - Кравченко Віктор Іванович, заступник селищного голови 
Секретар комісії - Петько Світлана'Олександрівна, юрисконсульт 

Члени комісії: - Мисько. Сергій Михайлович, голова постійної депутатської комісії 
врегулювання архітектурно - земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища, 

Бабаченко Анатолій Герасимович, член виконкому селищної ради, 
Жуковська Тетяна Григорівна, головний бухгалтер селищної ради, 
Жарікова Любов Мавліївна, депутат селищної ради, 
Кочеткова Тетяна Іванівна, депутат селищної ради, 
Пасько Володимир Леонідович, депутат селищної ради. 

Порядок денний: 

1.Розгляд документів та допуск претендентів до участі в конкурсі. 
2.Розкриття конвертів претендентів на проведення конкурсу з відбору виконавця 

послуг з виконання робіт з землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,0223 га. для будівництва та обслуговування торгівельного об'єкту по вул. Лівобережна 
біля будівлі № 12 смт Власівка. 

3.Розкриття та розгляд конкурсної документації учасників конкурсу з відбору 
виконавця послуг з виконання робіт з землеустрою з метою виготовлення та погодження 
в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,0223 га. для будівництва та обслуговування торгівельного 
об'єкту по вул. Лівобережна біля будівлі № 12 смт Власівка, право оренди на яку 
пропонується для продажу на земельних торгах підрахунок балів та заповнення 
відомостей підсумків оцінки конкурсної пропозиції щодо відбору виконавця. 

4.Визначення виконавця послуг з виконання робіт з землеустрою з метою 
виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0223 га. для будівництва та 
обслуговування торгівельного об'єкту по вул. Лівобережна біля будівлі № 12 
смт Власівка, право оренди на яку пропонується для продажу на земельних торгах. 

1.Слухали: 

1.Кравченка В.І. - голову конкурсної комісії з питань закупівлі послуг з виконання 
робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконання земельних торгів на 
конкурентних засадах Власівської селищної ради, який запропонував розпочати конкурс з 
визначенням виконавця робіт з землеустрою шляхом розгляду поданих претендентами 
підтвердних документів з метою з'ясування їх повноти та відповідності вимогам 2.3 
розділу II Порядку закупівлі послуг виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та 
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визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах (далі Порядок), 
затвердженого рішенням Власівської селищної ради від 23 .08.2013 р. № 361. 

Він доповів про те, що до конкурсної комісії надійшла конкурсна документація від 
двох претендентів, а саме: 

1 .Фізичної особи - підприємця Глущенка Романа Миколайовича; 
2.КП "Архітектурно - виробниче бюро" Світловодської міської ради 

начальник Баканова Т.П. 
Документи подані своєчасно, та знаходяться в запечатаних конвертах. 

Вирішили: 

Допустити до участі в конкурсі 
- з відбору виконавця послуг з виконання робіт з землеустрою з метою 

виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0223 га. для будівництва та 
обслуговування торгівельного об'єкту по вул. Лівобережна біля будівлі № 1 2 
смт Власівка, право оренди на яку пропонується для продажу на земельних торгах: 

1. Фізичну особу - підприємця Глущенка Романа Миколайовича; 
2.КП "Архітектурно. - виробниче бюро" Світловодської міської ради 

начальник Баканова Т.П. 

Голосували: 

"за" - 8 

2.Розкривши конверти претендентів на проведення конкурсу з відбору виконавця 
послуг з виконання робіт з землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,0223 га. для будівництва та обслуговування торгівельного об'єкту по вул. Лівобережна 
біля будівлі № 12 смт Власівка. 

Слухали: 

Петько С.О. - секретаря конкурсної комісії з питань закупівлі послуг з виконання 
робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконання земельних торгів на 
конкурентних засадах Власівської селищної ради, яка доповіла про те, що оголошення 
про проведення конкурсу розміщене в газеті "Світловодськ вечірній" та на сайті 
Держкомзему. В об"яві вказані дані про земельну ділянку, умови конкурсу та перелік 
документів, які подаються на конкурс з вибору виконавця. 

Всі необхідні документи претенденти: ФОП Глущенко P.M. та КП "Архітектурно - ! 
виробниче бюро " в особі Баканової Т.П. надані. 

Конкурсна пропозиція (кошторис та строк виконання робіт) надані в окремих 
конвертах. 

Згідно Порядку закупівлі послуг виконання робіт із землеустрою, оцінки земель 
та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах (далі Порядок), 
затвердженого рішенням Власівської селищної ради від 23 .08.2013 р. № 361, комісія 
повинна оцінити по балам конкурсну пропозицію кожного із учасників за такими 
критеріями: 

запропонована учасниками конкурсу вартість послуг (робіт); 
запропонований учасниками конкурсу строк конання послуг (робіт); 
кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок що 
розроблені за попередні 24 місяця. і 
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Слухали: 

Жуковську Т.Г. - головного бухгалтера селищної ради, про те, що відповідно 
кошторису на виконання робіт до договору витрати складають у ФОП Глущенка P.M. 
становить 5 102,95 грн., а у КП "Архітектурно - виробниче бюро " - 3 733, 18 грн. 

Інформації про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, що розроблені за попередні 24 місяця учасниками конкурсу відсутня. 

Результати оцінювання згідно кошторису на виконання робіт: 

Заповнено секретарем комісії відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій 
додається (додаток 1). 

Слухали: 

Кравченко В.І., який зазначив, що для вирішення остаточного виконавця робіт із 
землеустрою необхідно розкрити конверти з конкурсною пропозицією, де вказана вартість 
розробки проекту землеустрою та його погодження з НДС та термін виконання робіт. 

Вирішили: 

Відкрити конверти з конкурсною пропозицією, де вказана вартість розробки 
проекту землеустрою та його погодження з НДС та термін виконання робіт, і оцінювати 
претендентів по двох критеріях, а саме: 

1. Запропонована вартість робіт. 

2. Запропонований строк виконання робіт. 

Голосували: 

"зам - 8 
4. Розкривши та розглянувши конверти з конкурсними пропозиціями претендентів 

з відбору виконавця послуг з виконання робіт з землеустрою з метою виготовлення та 
погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,0223 га. для будівництва та обслуговування 

Учасники 
витрати кількість 

розроблених 
проектів 

землеустрою 

Загальна оцінка 
балів 

орієнтовно 

Учасники 

грн. бали 
орієнтовно 

шт. бали 

Загальна оцінка 
балів 

орієнтовно 

ФОП 
Глущенко P.M. 

5102,95 12 0 0 12 

КП "Архітектурно 
- виробниче бюро" 

3733,18 .15 0 0 15 
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торгівельного об'єкту по вул. Лівобережна біля будівлі № 12 смт Власівка, право оренди 
на яку пропонується для продажу на земельних торгах, комісією встановлено наступні 
результати оцінювання конкурсних пропозицій. 

Строк виконання робіт ФОП Глущенка P.M. - 79 календарних днів, КП 
"Архітектурно - виробниче бюро " - 26 календарних днів. 

Результати оцінювання конкурсних пропозицій: 

Учасники 
Вартість послуг Строк виконання робіт 

Загальна оцінка 
балів 

Учасники 
грн. бали термін бали 

Загальна оцінка 
балів 

ФОП 
Глущенко P.M. 

5102,95 12 79 4 16 

КП "Архітектурно -
виробниче бюро" 

3733,18 15 26 5 20 

Заповнено секретарем комісії відомості підсумків оцінки конкурсних пропозицій 
додається (додаток2). 

5.Вирішили: 

Визначити переможцем конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт з 
землеустрою Комунальне підприємство "Архітектурно - виробниче бюро" Світловодської 
міської ради, яке набрало загальну суму балів 20. 

конкурсу затвердити на .Протокол засідання конкурсної komicij 
черговому засіданні Власівської селищної рад| 

Голова комісії 
Секретар комісії 
Члени комісії 

результатів 

Кравченко В.І. 
етько С.О. 
исько С.М. 

Бабаченко А.Г. 
Жуковська Т.Г. 
Жарікова JI.M. 
Кочеткова Т.І. 
ГІасько B.JL 
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Додаток 2 
до протоколу конкурсної комісії 
з відбору виконавця послуг 
з виконання робіт з землеустрою 
від 15.07.2014 р. 

Конкурсна комісія 
Власівської селищної ради 
з відбору виконавця послуг 
з виконання робіт з землеустрою 
Кіровоградська область м. Світловодськ 
смт Власівка вул. Першотравнева, 59 

Відомість 
підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавця: 

послуг з виконання робіт з землеустрою з метою виготовлення та погодження в 
установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,0223 га. для будівництва та обслуговування торгівельного об'єкту по 
вул. Лівобережна біля будівлі № 12 смт Власівка, право оренди на яку пропонується для 
продажу на земельних торгах 

№ з / п Учасник конкурсу Кількість набраних балів 
1. ФОП Глущенко 

Роман Миколайович 
16 

2. КП "Архітектурно -
виробниче бюро" 

20 

Голова конкурсної комісії 
Власівської селищної ради В.І.Кравченко 

Секретар конкурсної комісії С.О.Петько 
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Додаток 1 
до протоколу конкурсної комісії 
з відбору виконавця послуг 
з виконання робіт з землеустрою 
від 15.07.2014 р. 

Конкурсна комісія 
Власівської селищної ради 
з відбору виконавця послуг 
з виконання робіт з землеустрою 
Кіровоградська область м. Світловодськ 
смт Власівка вул. Першотравнева, 59 

Відомість 
підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавця: 

послуг з виконання робіт з землеустрою з метою виготовлення та погодження в 
установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,0223 га. для будівництва та обслуговування торгівельного об'єкту по 
вул. Лівобережна біля будівлі № 12 смт Власівка, право оренди на яку пропонується для 
продажу на земельних торгах 

Учасники 
Вартість послуг Строк виконання робіт 

Загальна оцінка 
балів 

Учасники 
грн. бали термін бали 

Загальна оцінка 
балів 

ФОП 
Глущенко Р.М. 

5102,95 12 79 4 16 

КП "Архітектурно -
виробниче бюро" 

3733,18 15 26 5 20 

Голова конкурсної комісії 
Власівської селищної ради В.І.Кравченко 

Секретар конкурсної комісії С.О.Петько 
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