НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Тендерна комісія з проведення тендеру на отримання ліцензій на
користування радіочастотним ресурсом України для впровадження
радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT»
в смугах радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц
ПРОТОКОЛ № 4/3
засідання тендерної комісії з розпечатування конвертів з тендерною
пропозицією учасника тендера на отримання ліцензій на користування
радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології
«Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» в смугах радіочастот
1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц у всіх регіонах України за лотом № 3
м. Київ

«01-02» березня 2018 року

Присутні:
голова комісії

О.М. ЖИВОТОВСЬКИЙ

члени комісії:

В.П. ГРЕСЬКО
О.А. БІСЮК
О.І. СКЛЯРОВ
В.Є. ЛАГОШИН
С.В. ДЗЮБА
В.Г. ВОЛОДІН
М.С. СОКИРКО
Н.О. ЄМЕЛЬЯНЕНКОВА

секретар комісії

Є.О. БАКІРОВ

особа, відповідальна за
зберігання
тендерних
пропозицій:

Т.Г. СИНЯВСЬКА

Порядок денний:
Розпечатування конвертів з тендерною пропозицією учасника тендера
на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України
для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний)
зв'язок IMT» в смугах радіочастот 1750-1770/1845-1865 МГц у всіх регіонах
України за лотом № 3 (далі – тендер за лотом № 3).

Протокол складено про виконання таких процедур тендера за лотом
№ 3:
1.
Відповідальною за зберігання тендерних пропозицій посадовою
особою Синявською Т.Г., уповноваженою на це рішенням НКРЗІ від
21.12.2017 № 661, передано для розпечатування до тендерної комісії
1 конверт від 1 учасника.
2.
Стан конверта з тендерною пропозицією, який надано на
процедуру розпечатування:
1)
непошкоджених - 1;
2)
пошкоджених - 0;
3)
з непошкодженими елементами захисту від розпечатування - 1;
4)
з пошкодженими елементами захисту від розпечатування - 0.
3. Розпечатування конверта здійснено секретарем тендерної комісії.
4. Відомості про документи, надані учасником в запечатаному
конверті:
конверт з тендерною пропозицією учасника: ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВФ УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ
14333937, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15,
надійшов непошкодженим з непошкодженими елементами захисту від
розпечатування.
Після розпечатування з конверта вилучено документи та встановлено:
Відомості про
оформлення документа
та цінові пропозиції

№
з/п

Найменування документа

Кількість
аркушів

1

Заява про видачу ліцензії на
користування
радіочастотним
ресурсом України, подана у двох
примірниках

6

Оформлення відповідає
умовам тендера

2

Копія установчого документа, а
саме копія статуту, засвідчена
нотаріально

35

Оформлення відповідає
умовам тендера

3

Засвідчені
в
установленому
порядку копії документів, що
підтверджують право власності
учасника або користування ним
виробничими приміщеннями, а
саме копія свідоцтва про право
власності разом з копією витягу з
Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про
реєстрацію прав та їх обтяжень,
копія свідоцтва про право

25

Оформлення відповідає
умовам тендера

2

власності разом з копією витягу з
Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності,
копія договору про внесення змін
до Договору оренди нежитлових
приміщень № 1/ДБМ-006 від
06.02.2014

4

План освоєння радіочастотного
ресурсу України (для рухомої
радіослужби) разом із схемою
організації радіозв’язку, поданий
у двох примірниках

14

Оформлення відповідає
умовам тендера

5

Документи, що підтверджують
фінансове
забезпечення
спроможності
учасника
користуватися
радіочастотним
ресурсом України, а саме
довідка, копії звіту про фінансові
результати (Звіт про сукупний
дохід) за 2016 рік та балансу
(Звіт про фінансовий стан) на
31.12.2016

3

Оформлення відповідає
умовам тендера

6

Документи, що підтверджують
кадрове
забезпечення
спроможності
учасника
користуватися
радіочастотним
ресурсом України, а саме
довідка, що підтверджує кадрове
забезпечення
спроможності
користування
радіочастотним
ресурсом України

1

Оформлення відповідає
умовам тендера

7

Запечатаний
конверт)

конверт

(третій 1 конверт Оформлення відповідає
умовам тендера

5. ВИСТУПИЛИ: Животовський О.М., голова комісії висловив
нижчезазначені пропозиції.
ПРОПОЗИЦІЇ:
Перенести засідання тендерної комісії на наступний день і призначити
дату та час розпечатування конверта з ціновою пропозицією за лотом № 3:
02.03.2018 об 11.10 на відкритих, прозорих і рівних умовах.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:
3

1) Результати голосування щодо перенесення засідання тендерної
комісії на наступний день і призначення дати та часу розпечатування
конверта з ціновою пропозицією за лотом № 3: 02.03.2018 об 11.10 на
відкритих, прозорих і рівних умовах.
№
з/п

Кількість голосів за підтримання
пропозицій щодо перенесення
засідання тендерної комісії

Кількість голосів за не
підтримання пропозицій щодо
перенесення засідання тендерної
комісії

1

10

0

2) Результати голосування за пропозиції Животовського О.М., голови
комісії: «ЗА» - 10, «ПРОТИ» - 0.
ВИРІШИЛИ: перенести засідання тендерної комісії на наступний день
і призначити дату та час розпечатування конверта з ціновою пропозицією за
лотом № 3: 02.03.2018 об 11.10 на відкритих, прозорих і рівних умовах.
6. Засідання тендерної комісії щодо розпечатування конверта з ціновою
пропозицією за лотом № 3 на відкритих, прозорих і рівних умовах
продовжено 02.03.2018 об 11.10 за участю представників учасника.
Розпечатування конверта з ціновою пропозицією здійснено секретарем
на засіданні тендерної комісії.
Після розпечатування конверта з ціновою пропозицією (третього
конверта) учасника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВФ УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 14333937, місцезнаходження: 01601,
м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, з конверта вилучено документи та
встановлено:
№ Найменування
з/п документа

1

Цінова пропозиція

Кількість Відомості про оформлення документа
аркушів та цінові пропозиції
Оформлення відповідає умовам
тендера
1

Запропонована ціна за лот
1 060 000 000,00 грн.

Прізвище, ім’я та по батькові уповноважених осіб – Проживальський
Олег Петрович, Довгий Анатолій Миколайович.
7. Після розпечатування конверта прийнято для подальшого розгляду
тендерну пропозицію від такого учасника тендера за лотом № 3:
№
з/п
1.

Учасники
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВФ УКРАЇНА»

Примітка
-

4

Протокол складено в одному примірнику.
Голова комісії

____________________

О.М. ЖИВОТОВСЬКИЙ

____________________

В.П. ГРЕСЬКО

____________________

О.А. БІСЮК

____________________

О.І. СКЛЯРОВ

____________________

В.Є. ЛАГОШИН

____________________

С.В. ДЗЮБА

____________________

В.Г. ВОЛОДІН

____________________

М.С. СОКИРКО

____________________

Н.О. ЄМЕЛЬЯНЕНКОВА

____________________

Є.О. БАКІРОВ

Члени комісії:

Секретар комісії

5

