ОГОЛОШЕННЯ
НА ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОЇ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ на 2022 рік
ДК 021:2015 : 72410000-7 «Послуги провайдерів»
(Послуги надання доступу до мережі інтернет)
40310895 Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області
46008, м.Тернопіль, вул. Микулинецька,20
1

Замовник:

1.1

Найменування:

1.2
1.3

Код за ЄДРПОУ:
Місце знаходження:

1.4

Уповноважена
контактна особа
Замовника

2
2.1

Головне Управління Держпродспоживслужби в
Тернопільській області
40310895
46008, м. Тернопіль, вул. Микулинецька,20
Горбенко Тетяна Анатоліївна — уповноважена особа з
питань
організації
та
проведення
процедур
закупівлі/спрощених закупівель.
тел.+380976128607, e-mail: ukrternbuch@gmail.com

Інформація про предмет закупівлі:
ДК:021:2015:72410000-7 «Послуги провайдерів»(Послуги
Найменування
надання доступу до мережі інтернет)
предмета закупівлі:

2.2

Місце поставки товарів
чи надання послуг

м. Зборів, вул. Тернопільська,47
м. Борщів, вул. Шевченка ,2а
м. Підгайці, вул. Шевченка ,32
м. Теребовля, вул. Князя Василька,192-А
м. Чортків, вул. В.Великого,10
м. Збараж, вул. Кармелюка,5

2.3

Технічні (якісні)
вимоги до товару

Технічні (якісні) вимоги до товару: викладено в додатку №1
до оголошення.

2.4

Обсяг послуг

2.6
2.7

Строк надання послуг
поставки товару:
Процедура закупівлі:
Категорія замовника:

2.8

Умови оплати:

2.5

2.9.
2.10.
2.11.
2.12

Очікувана вартість
закупівлі:
Розмір мінімального
кроку пониження ціни
Період уточнення
інформації про
закупівлю:
Кінцевий строк

Згідно з додатком №1 до оголошення.
З моменту укладення договору до 31.12.2022р.
Повторна Спрощена закупівля
п.1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі»
Розрахунки за чинним Договором здійснюються шляхом
перерахування грошових коштів Замовником в розмірі
визначеному в Акті приймання-здачі наданих послуг на
банківський рахунок Виконавця протягом 10 банківських днів
з моменту підписання Акту наданих послуг. У разі затримки
бюджетного фінансування , розрахунки за надані послуги
здійснюються при отриманні Замовником бюджетного
фінансування.
34000,00 грн. (Тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ
0,5 %
До 11.01.2022 року
До 14.01.2022 року

подання тендерних
пропозицій:

2.13

2.14.

2.15.

Перелік критеріїв та
методика оцінки

Розмір та умови
надання забезпечення
пропозицій учасників:
Розмір та умови
надання забезпечення
виконання договору
про закупівлю:

Єдиний критерій оцінки – «ціна».
Питома вага критерію оцінки - 100 відсотків. До оцінки
приймається кінцева ціна пропозиції з врахуванням всіх
витрат, податків і зборів, митних та акцизних платежів, які
мають бути сплачені Учасником
У разі, якщо була подана одна пропозиція, електронна
система закупівель після закінчення строку подання
пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду на
відповідність умовам, визначеним в цьому Оголошенні, та
вимогам до предмета закупівлі пропозиції Учасника.
Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною
системою закупівель на основі критерію і методики оцінки,
зазначених Замовником в цьому Оголошенні, шляхом
застосування електронного аукціону.
Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в
цьому Оголошенні, та вимогам до предмета закупівлі
пропозицію Учасника, яка за результатами електронного
аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш
економічно вигідною.
Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції
не повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня
завершення електронного аукціону.
Замовником не вимагається.
Замовником не вимагається

Додатки до документації:
Додаток 1 – Технічні вимоги.
Додаток 2 – Форма пропозиції
Додаток 3 – Лист згода на обробку персональних даних.
Додаток 4 – Проєкт договору

ВИМОГИ
до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження
Учасник в складі своєї Пропозиції повинен надати в електронному (сканованому)
вигляді у форматі pdf наступні документи:
1. Копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника
учасника щодо підпису документів пропозиції та договору
2. Копію установчих документів (Статут/Положення/ Установчий договір або ін.). У
випадку реєстрації статуту чи змін до нього після 01.01.2016 року можливе надання
опису реєстратора або довідки у довільній формі з відповідним пошуковим кодом
результатів надання адміністративної послуги (для юридичних осіб);

3. Копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на
провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або
ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. У разі якщо
пропозиція подається об’єднанням учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним
з учасників такого об’єднання учасників;
4. Копія довідки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації України про внесення до Реєстру операторів, провайдерів
телекомунікацій;
5. Копія Атестату відповідності Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації на власний захищений вузол Інтернет-доступу;
6. Гарантійний лист з підтвердженням можливості забезпечення наявності
оптоволоконного каналу зв’язку між мережним комутаційним обладнанням Замовника і
Учасника;
7. Копія свідоцтва про державну реєстрацію або копію витягу або виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (копію паспорту та
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб-підприємців);
8. Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником
єдиного податку);
9. Довідка, складена у довільній формі, яка повинна містити відомості про підприємство:
- повна назва учасника;
- код ЄДРПОУ;
- ІПН (у разі наявності);
- реквізити (адреса юридична та фактична, тел./факс, контактний телефон);
- керівництво – (посада, П.І.Б., телефон для контактів);
- банківські реквізити (номер рахунку, назва банку, МФО, адреса банку);
- форма власності, організаційно - правова форма;
- основні види економічної діяльності (КВЕД);
- короткий опис діяльності підприємства.
10. Гарантійний лист з підтвердженням готовності надання послуг у 2022 році.
10. Підтверджена відповідним чином інформація про необхідні технічні, якісні та
кількісні характеристики предмета закупівлі подається у вигляді погодженого Додатку 1
до Оголошення;
11. Цінову пропозицію за формою передбаченою Додатком 2 до Оголошення;
11. Лист-згоду на обробку персональних даних, за формою згідно Додатку 3 до
Оголошення;
12. Проєкт договору щодо предмету закупівлі, згідно Додатку №4 (завірений в
установленому порядку).

Додаток №1

Технічні, якісні, кількісні характеристики та вимоги до предмета
закупівлі
Предмет закупівлі: код за ДК 021:2015:72410000-7 «Послуги провайдерів»
(послуги з доступу до мережі інтернет)
приміщень Головного управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області за адресами:
м. Зборів, вул. Тернопільська,47
м. Борщів, вул. Шевченка ,2а
м. Підгайці, вул. Шевченка ,32
м. Теребовля, вул. Князя Василька,192-А
м. Чортків, вул. В.Великого,10
м. Збараж, вул. Кармелюка,5
Термін надання послуг: 2022 рік.
Тип послуги: Доступ до мережі Інтернет за технологією ТСР/ІР точок Замовника.
Характеристика послуги:
- Час роботи в INTERNET - не обмежується, обсяг передачі інформації - не
обмежується.
- Транзит трафіку Замовника до міжнародних з’єднань - нелімітований.
№
1
2
3
4
5
6

Адреса розташування

Назва послуг

м. Зборів, вул. Тернопільська,47

Доступ до мережі Інтернет на швидкості до 20 Мбіт (симетричний
канал), без урахування трафіку.
Доступ до мережі Інтернет на швидкості до 20 Мбіт (симетричний
канал), без урахування трафіку.
Доступ до мережі Інтернет на швидкості до 20 Мбіт (симетричний
канал), без урахування трафіку.

м. Борщів, вул. Шевченка ,2а
м. Підгайці, вул. Шевченка ,32
м. Теребовля, вул.Князя Василька,192А
м. Чортків, вул. В.Великого,10

Доступ до мережі Інтернет на швидкості до 6 Мбіт (приймання), до 3
Мбіт (передавання), без урахування трафіку.
Доступ до мережі Інтернет на швидкості до 20 Мбіт (симетричний
канал), без урахування трафіку.

м. Збараж, вул. Кармелюка,5

____________________ __
(посада уповноваженої особи)

Доступ до мережі Інтернет на швидкості до 6 Мбіт (приймання), до 3
Мбіт (передавання), без урахування трафіку.

М.П.

__________

________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Додаткові умови щодо надання послуг доступу до мережі Інтернет:
1 Умови надання послуги:
1. Провайдер забезпечує надання послуг та технічну підтримку – 24 години на добу,
7 днів на тиждень, за винятком перерв для проведення аварійних робіт і перерв,
викликаних виходом з ладу обладнання, а також необхідних ремонтних і профілактичних
робіт.
2. Провайдер забезпечує цілодобовий безлімітний доступу до мережі Інтернет з
пропускною здатністю для кожної точки підключення окремо, відповідно до таблиці.
3. Провайдер надає послуги з реальною IP-адресою.
4. Виконання робіт щодо усунення проблем із доступом до мережі Інтернет
протягом однієї доби з моменту звернення Споживача про пошкодження.

5. Провайдер повинен здійснювати постійний моніторинг телекомунікаційних
каналів зв’язку, виявлення та усунення причин відхилення від заданих технічних
характеристик;
6. Провайдер повинен мати власний Центр обслуговування клієнтів з можливістю
цілодобового та щоденного звернення (протягом 24 години на добу, 7 днів на тиждень).
7. Провайдер має бути включений до Реєстру операторів, провайдерів
телекомунікацій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації України.

Учасник визначає ціну пропозиції з урахуванням вартості робіт, матеріалів, податків,
зборів та всіх витрат, що мають бути здійснені у зв’язку з виконанням Договору.
Додаток №2

Учасник не повинен відступати від змісту даної форми.
ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ
____________________________________________(назва підприємства/фізичної особипідприємець), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі:
код ДК 021:2015 : 72410000-7 «Послуги провайдерів» (послуги з доступу до
мережі інтернет, підключення до мережі інтернет) приміщень Головного управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області за адресами:
м. Зборів, вул. Тернопільська,47
м. Борщів, вул. Шевченка ,2а
м. Підгайці, вул. Шевченка ,32
м. Теребовля, вул. Князя Василька,192-А
м. Чортків, вул. В.Великого,10
м. Збараж, вул. Кармелюка,5
на загальну суму _______________________________________ без ПДВ/в тому числі ПДВ
Форма “Пропозиція” подається в електронному вигляді, за наведеною нижче формою у
форматі pdf доступному для відображення такого електронного документу .
Учасник не повинен відступати від даної форми.
Відомості
про
підприємств
о
Вартість
пропозиції

Повне найменування учасника –
суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Реквізити (адреса - юридична та
фактична, телефон, факс, телефон для
контактів)
Учасник вказує вартість предмету

Відомості про підприємство

Вартість пропозиції

Відомості
про особу
(осіб), які
уповноваже
ні
представлят
и інтереси
Учасника
№

закупівлі (стартова сума) в гривнях
цифрами та прописом без ПДВ та з
урахуванням ПДВ.
(Прізвище, ім’я, по батькові, посада,
контактний телефон).

Адреса розташування

1

м. Зборів, вул.
Тернопільська,47

2

м. Борщів, вул. Шевченка ,2а

3

м. Підгайці, вул. Шевченка
,32

4

м. Теребовля, вул.Князя
Василька,192-А

5

6

м. Чортків, вул. В.Великого,10

м. Збараж, вул. Кармелюка,5

Відомості про особу (осіб), які
уповноважені представляти
інтереси Учасника

Назва послуг
Доступ до мережі Інтернет на швидкості
до 20 Мбіт (симетричний канал), без
урахування трафіку.
Доступ до мережі Інтернет на швидкості
до 20 Мбіт (симетричний канал), без
урахування трафіку.
Доступ до мережі Інтернет на швидкості
до 20 Мбіт (симетричний канал), без
урахування трафіку.
Доступ до мережі Інтернет на швидкості
до 6 Мбіт (приймання), до 3 Мбіт
(передавання), без урахування трафіку.
Доступ до мережі Інтернет на швидкості
до 6 Мбіт (приймання), до 3 Мбіт
(передавання), без урахування трафіку.
Доступ до мережі Інтернет на швидкості
до 20 Мбіт (симетричний канал), без
урахування трафіку.

Кількість
послуг

Ціна послуги
(грн.) без ПДВ

1
1
1
1
1
1

Всього без ПДВ, грн
В тому числі ПДВ, грн
Всього з ПДВ, грн

Примітка: вартість одиниці послуги та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у
гривнях, зазначаючи цифрове значення, що має два знаки після коми.
У разі надання пропозицій Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі не
обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ, а у графі «Ціна пропозиції
(загальна ціна договору поставки) становить (враховуючи ПДВ), грн.» зазначається Учасником
«Ціна пропозиції (загальна ціна договору поставки) становить(без ПДВ), грн.:», про що робляться
відповідні позначки.
Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості, якості, асортименту
та термінів поставки послуг, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити
Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області послугами відповідної
якості, в установлений Замовником термін.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та
розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас
умовами.
Ми погоджуємося з умовами передбаченими документацією, які обов'язково будуть
включені до договору про закупівлю.

____________________ __
(посада уповноваженої особи)

М.П.

__________

________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Додаток 3

Лист-згода на обробку персональних даних
Відповідно
до
Закону
України
«Про
захист
персональних
даних»
Я__________________________ (прізвище, ім’я, по-батькові) даю згоду на обробку,
використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом
України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх
персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні
ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна
інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для
забезпечення участі у тендері, цивільно-правових та господарських відносин.

_______________
Дата

________________
Підпис

____________________
Прізвище те ініціали

Додаток № 4
П Р О Е К Т*
* умови проекту договору про закупівлю не є остаточними і вичерпними та можуть
бути змінені, доповнені, скориговані під час безпосереднього укладання договору з
учасником, визнаним переможцем спрощеної закупівлі. Замовник залишає за собою право
змінювати умови договору про закупівлю у випадку та відповідно до зміни діючого
цивільного, гоcподарського законодавства і законодавства у сфері публічних закупівель.
Договір № ___
про надання телекомунікаційних послуг споживачам, які здійснюють їх
закупівлю
за державні кошти (код _________)
м. __________

«__» ______ 20__

___________________________________________________________ (далі – Виконавець), в особі
______________________________________________________________, який діє на підставі довіреності від
______________
№
____,
з
однієї
сторони,
та
_________________________________________________________
(далі
–
Замовник),
в
особі
__________________________________________________,
який
діє
на
підставі
___________________________________________, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про
таке:
1. Предмет Договору
1.1. Виконавець зобов’язується у 20__ році надавати Замовнику послуги з передавання даних і
повідомлень (телекомунікаційні послуги), а також послуги, пов’язані технологічно з телекомунікаційними
послугами (далі – Послуги), що визначаються у Замовленні Послуг та у відповідних Додатках до цього
Договору, а Замовник зобов’язується своєчасно оплачувати отримані Послуги відповідно до вимог цього
Договору.
1.2. Перелік та опис замовлених Послуг, спеціальні умови організації, технічні характеристики та
порядок надання Послуг Виконавця визначаються в Замовленні Послуг та в окремих Додатках до цього
Договору, що підписуються Сторонами і є невід’ємною частиною цього Договору.
1.3. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків.
2. Ціна Договору
2.1. Ціна цього Договору становить ______________(вказати цифрами та словами), у тому числі
ПДВ ____________ (вказати цифрами та словами).
2.2. Ціну цього Договору може бути зменшено за взаємною згодою Сторін.
2.3. Зміна ціни Договору оформляється шляхом підписання відповідної Додаткової угоди до
Договору.
2.4. Для розрахунків за цим Договором застосовуються тарифи, що діяли на момент надання
Послуг.
2.5. Вартість кожного з видів замовлених Послуг зазначається у відповідних Таблицях до Додатків
до цього Договору.
3. Порядок здійснення оплати
3.1. Розрахунки проводяться шляхом здійснення оплати Замовником після пред’явлення
Виконавцем рахунка на оплату послуг (разом з рахунком надається акт здавання-приймання наданих
послуг) або рахунка-акта на оплату послуг (при цьому рахунок-акт одночасно є актом здавання-приймання
виконаних робіт (наданих послуг) за кожний розрахунковий період.
3.2. Порядок оплати наданих телекомунікаційних Послуг по факту надання послуг.
3.3. У грудні поточного року проводиться передплата за Послуги у сумі, яка розраховується за
показником споживання Послуг у листопаді поточного року. Рахунок на передплату телекомунікаційних
Послуг Виконавець надає Замовнику до 10 грудня поточного року та Замовник оплачує його до кінця
поточного року.
3.4. Якщо розмір наданих Послуг у грудні виявився більше, ніж проведена авансова плата, оплата
Послуг проводиться Замовником у порядку, визначеному Договором.
3.5. Якщо розмір наданих послуг у грудні виявився менше, ніж проведена авансова оплата,
Виконавець повертає Замовнику різницю передплачених коштів протягом _____________, при наявності
його письмової заяви.

3.6. Система розрахунків, що застосовується Виконавцем: з надсиланням рахунків в
електронному вигляді.
3.7. У разі перевищення ціни Договору Замовник сплачує фактично отримані Послуги згідно з
діючими тарифами Виконавця.
3.7. Отримана від Замовника сума платежу зараховується Виконавцем згідно з зазначеним кодом
економічної класифікації видатків бюджету у заповненому реквізиті "Призначення платежу"
розрахункового документу. У разі неможливості ідентифікувати код економічної класифікації видатків
бюджету за реквізитом "Призначення платежу", сума платежу зараховується згідно з чинним
законодавством.
4. Надання Послуг (організаційні та технічні умови)
4.1. Виконавець організовує Замовнику лінію(ї) зв’язку для надання Послуг або у разі відсутності
технічної можливості пропонує Замовнику інші варіанти підключення.
4.2. Строк організації надання Послуг визначається Сторонами у додатках до цього Договору.
4.3. Місця та параметри надання Послуг визначаються у відповідних Таблицях до Додатків та
Замовленні Послуг до цього Договору, які є невід’ємною частиною цього Договору.
4.4. Замовлення нових Послуг за укладеним Додатком про надання окремих Послуг до Договору
здійснюється шляхом подання Замовлення на Послуги.
4.5. Датою початку надання замовлених Замовником послуг вважається дата, яка визначена у
відповідному акті та/або в наряді на підключення послуг.
5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Права та обов’язки Замовника:
5.1.1. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг та загальну вартість цього Договору залежно від
реального фінансування видатків.
5.1.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати отримані Послуги.
5.2. Права та обов’язки Виконавця:
5.2.1. При зверненні Замовника щодо порушення порядку надання Послуг усувати пошкодження в
строки, визначені чинним законодавством України.
5.3. Сторони за цим Договором мають права та несуть інші обов’язки, передбачені чинним
законодавством України, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», Правилами.
6. Відповідальність Сторін
6.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони
несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7. Строк дії Договору
7.1. Цей Договір укладається і підписується у двох автентичних примірниках, які мають однакову
юридичну силу, один примірник для Виконавця, другий – для Замовника.
7.2. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до ___________, а в частині
розрахунків – до повного їх виконання.
8.
Інші умови
8.1. Кожна зі Сторін зобов’язана забезпечити конфіденційність отриманої при виконанні Договору
інформації і вжити всіх необхідних заходів щодо її нерозголошення.
8.2. Усі документи, на підставі яких виконується є його невід’ємною частиною.
8.3. Замовник погоджується з розміщенням інформації про його повне найменування, адресу місця
розташування (юридична адреса) та номер(и) телефону(ів) у:

базах
даних
інформаційно-довідкової
служби
_________________________________________(так/ні);

друкованих
телефонних
довідниках
________________________________________________(так/ні);
 електронних версіях телефонних довідників, у тому числі розміщення в мережі Інтернет
______(так/ні).
8.4. Зміни та доповнення до Договору можуть вноситися тільки Додатковими угодами у порядку,
передбаченому чинним законодавством України.

8.5. Листування, пов’язане з виконанням, зміною або розірванням Договору, здійснюється
рекомендованими листами, телеграмами, кур’єрським зв’язком за підписом повноважних осіб Сторін.
8.6. При виконанні Договору у випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються
законодавством, в тому числі Законом України «Про телекомунікації» і Правилами надання та отримання
телекомунікаційних послуг в діючій на момент надання Послуг редакції. Інші відносини Сторін, не
врегульовані цим Договором, регулюються Умовами _______________, з якими Замовник ознайомлений,
погоджується та зобов'язується їх виконувати в повному обсязі. Укладаючи цей Договір Замовник своїм
підписом підтверджує, що він ознайомлений з положеннями Закону України «Про телекомунікації»,
Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 11.04.2012 № 295 , що є складовою частиною цього Договору. Кожна зі Сторін самостійно
організовує ознайомлення з діючим законодавством України.
8.7. Сторони дійшли спільної згоди, що на підставі письмової заяви Замовника, Виконавець
припиняє надання Послуги/Послуг протягом тридцяти календарних днів з дати отримання такої заяви про

припинення, якщо більший строк не зазначений у заяві Замовника.
8.8. Відносини Сторін, крім цього Договору, регулюються Умовами, з якими Замовник
погоджується, укладаючи цей Договір.
8.9. Передбачені цим Договором права і обов’язки Виконавця виконуються:
- укладення Договорів та фінансове супроводження – __________________;
- проведення організаційно-технічних заходів – структурними підрозділами Виконавця, на
території яких організоване підключення Послуг, адреси надання Послуг зазначені в Замовленні Послуг.
8.10. До Договору додаються такі додатки, що є його невід’ємною частиною:
Додатки __________________________________________________.

9. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Виконавець

Замовник

___________________________________________________________
(повне найменування)
___________________________________________________________
(місцезнаходження)
IBAN ______________________________________________________
в __________________________________________________________
ЄДРПОУ _________________________
Податкові реквізити: свідоцтво платника ПДВ
№ ______________________ від _______________________________,
видане ____________________________________________________,
індивідуальний податковий номер
___________________________________________________________
Статус платника податку на прибуток
___________________________________________________________
Е-maіl_____________________________________________________
Телефон __________________________

___________________________________________________________
(повне найменування)
___________________________________________________________
(місцезнаходження)
IBAN ______________________________________________________
в __________________________________________________________
ЄДРПОУ _________________________
Податкові реквізити: свідоцтво платника ПДВ
№ ______________________ від _______________________________,
видане ____________________________________________________,
індивідуальний податковий номер
___________________________________________________________
Статус платника податку на прибуток
___________________________________________________________
Е-maіl_____________________________________________________
Телефон __________________________

Від Виконавця:
________________________
«___» _____________ 20__

Від Замовника:
_______________________
«___» _____________ 20__

ПРОТОКОЛ
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ
№ 384
« 31 » грудня

2021 р.

м. Тернопіль

Враховуючи статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі –
Закон ), та Положення про уповноважену особу, що затверджене Головним
управлінням Держпродспоживслужби в Тернопільській області від 28.04.2020 р. № 38од, з метою організації закупівлі за предметом, код національного класифікатора
України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - ДК021:2015:72410000-7
«Послуги провайдерів» (Послуги надання доступу до мережі інтернет), враховуючи
очікувану вартість предмета закупівлі , керуючись ч. 2 ст. 4 Закону,відповідно до
Службової записки від 08.12.2021р.№842 начальника відділу господарського
забезпечення А.Писаренка
ВИРІШИЛА:
1.
Для
належного
функціонування
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області, для безперебійної та ефективної
роботи управління, в зв’язку з тим, що спрощена закупівля UA-2021-12-17-011867-c не
відбулась, необхідно внести і затвердити Річний план закупівель на 2022рік - на
закупівлю послуг з надання доступу до мережі інтернет .
Оприлюднити Річний план закупівель на 2022 рік на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти робочих днів з його
затвердження.
2. Закупівлю за предметом, код національного класифікатора України ДК
021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – ДК021:2015: 72410000-7 «Послуги
провайдерів» (Послуги надання доступу до мережі інтернет) на суму 34000,00 грн.,
здійснити шляхом проведення повторної спрощеної закупівлі відповідно до вимог
Закону.
3. Забезпечити проведення повторної спрощеної
законодавства.

закупівлі

в межах

4. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик
оголошення про проведення повторної спрощеної
закупівлі на веб-порталі
Уповноваженого органу у порядку, передбаченому у ст. 10 Закону.
4. Підготовані начальником відділу господарського забезпечення А.Писаренком
Вимоги до кваліфікації учасників, Технічні, якісні, кількісні характеристики та вимоги
до предмета закупівлі затвердити з його участю .
5. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик
проєкт договору та вимоги до предмета закупівлі шляхом завантаження окремих
файлів до оголошення про проведення спрощеної закупівлі на веб-порталі
Уповноваженого органу в порядку, передбаченому у ст. 10 Закону.
Підпис:

Уповноважена особа Т. Горбенко

