ОГОЛОШЕННЯ
НА ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОЇ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ на 2022 рік
ДК 021:2015: 64210000-1 «Послуги телефонного зв’язку та передачі даних»
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

Інформація про предмет закупівлі:
ДК 021:2015: 64210000-1 «Послуги телефонного зв’язку
Найменування
та передачі даних» (послуги радіо)
предмета закупівлі:

2.2

Місце поставки товарів
чи надання послуг

2.3

Технічні (якісні)
вимоги до товару

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

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

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

м. Тернопіль, вул. Микулинецька,20
м. Тернопіль, вул. Чернівецька,24
м. Тернопіль, вул. бульвар Шевченка,11
м.Тернопіль, вул. Текстильна,6
м.Тернопіль, вул. Текстильна,38
м.Бережани, вул. Героїв Майдану,1
м.Борщів, вул. Шевченка,2а
м.Збараж, вул. Кармелюка,5
м.Зборів, вул.Тернопільська,47
Кременецький р-н, с.Підлісці, вул. Шевченка,5
м.Підгайці, вул. Шевченка,32
м.Теребовля,вул. Князя Василька,192-А
м.Чортків, вул. В.Великого,10

Технічні (якісні) вимоги до товару: викладено в додатку №2
до оголошення.
Згідно з додатком №2 до оголошення.
З моменту укладення договору до 31.12.2022р.
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.
69000,00 грн. (Шістдесят дев’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ
0,5 %
До 10.01. 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 - Вимоги до кваліфікації учасників.
Додаток 2 – Технічні вимоги.
Додаток 3 – Форма пропозиції.
Додаток 4 – Лист згода на обробку персональних даних.
Додаток 5 – Проєкт договору.

Додаток № 1

ВИМОГИ
до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження
ДК 021-2015: 64210000-1 «Послуги телефонного зв’язку та передачі даних» (послуги
радіо)
Учасник в складі своєї Пропозиції повинен надати
(сканованому) вигляді у форматі pdf наступні документи:

в

електронному

1. Копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника
учасника щодо підпису документів пропозиції та договору
2. Копію Статуту (для юридичних осіб) або інший установчий документ, з усіма змінами
та доповненнями);
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 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);
5. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість / свідоцтво про право
сплати єдиного податку (фіксованого податку) або витяг з реєстру платників податку на
додану вартість / єдиного податку (за наявності);
6. 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.
7. Довідка у довільній формі про досвід виконання аналогічного (них) договору
(ів). Для підтвердження зазначеної у довідці інформації учасник повинен надати
копію(ї) аналогічного(их) договору(ів) з додатками та інші документи, що
підтверджують повне виконання аналогічного(них) договору(ів) (акти, видаткові
тощо).
Під аналогічним договором вважається виконаний договір, що стосується предмету
закупівлі конкретно або включає в себе надання послуг щодо предмету закупівлі.
8. Довідку в довільній формі, підписану учасником та завірену печаткою (за наявністю),

про наявність у учасника спеціалізованого обладнання та іншої матеріально-технічної
бази, які необхідні для виконання технічного завдання, а у разі оренди такого обладнання
- надання договору оренди або інший документ (договір, угода), який підтверджує
можливість користування цим обладнанням.
9. Підтверджена відповідним чином інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі подається у вигляді погодженого Додатку №2 до
Оголошення;
11. Цінову пропозицію за формою передбаченою №Додатком 3 до Оголошення;
11. Лист-згоду на обробку персональних даних, за формою згідно Додатку№4 до
Оголошення;
12. Проєкт договору щодо предмету закупівлі, згідно Додатку №5 (завірений в
установленому порядку).

Додаток №2

Технічні, якісні, кількісні характеристики та вимоги до предмета
закупівлі
ДК 021-2015: 64210000-1 «Послуги телефонного зв’язку та передачі даних» (послуги
радіо)
Учасник повинен мати на увазі, що у Замовника вже є існуюча телефонна
мережа. Тому будь-які роботи по переобладнанню існуючої мережі, або заміна
існуючого обладнання виконуються за власний кошт Виконавця і в кошторис даного
Оголошення не закладені.
1.
Телекомунікаційні послуги (далі – Послуги) до об’єктів Замовника
надаються відповідно до Закону України «Про телекомунікації».
2.
На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним
характеристикам предмета закупівлі Учасник подає довідку у довільній формі про
можливість надання послуг Замовнику з урахуванням вимог, визначених нижче. Подана
пропозиція, яка не відповідає зазначеним вимогам, буде відхилена.
3.
Надання послуг повинно здійснюватися Виконавцем без додаткових витрат
на організацію підключення та устаткування зі сторони Замовника.
4.
Учасник повинен надати безоплатний доступ до служб екстреного виклику:
пожежної служби (101), міліції (102), швидкої медичної допомоги (103), аварійної служби
газу (104), служби допомоги (112).
5.
Учасник повинен забезпечити експлуатацію лінії і усунення пошкоджень від
АТС Учасника до точки демаркації. Усунення пошкоджень на ділянці від точки
демаркації до АТС Учасника проводиться по нормативах, встановлених діючими
Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг (Постанова КМУ № 295 від
11 квітня 2012р. надалі за текстом «Правила») за рахунок Учасника, але не пізніше однієї
доби після отримання повідомлення від Замовника.

6.

6.1

Перелік адрес послуг телефонного зв’язку:

№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6.2

Адреса підключення
м. Тернопіль, вул. Микулинецька,20
м. Тернопіль, вул. Чернівецька,24
м. Тернопіль, вул. бульвар Шевченка,11
м.Тернопіль, вул. Текстильна,6
м.Тернопіль, вул. Текстильна,38
м.Бережани, вул. Героїв Майдану,1
м.Борщів, вул. Шевченка,2а
м.Збараж, вул. Кармелюка,5
м.Зборів, вул.Тернопільська,47
Кременецький р-н, с.Підлісці, вул. Шевченка,5
м.Підгайці, вул. Шевченка,32
м.Теребовля. вул. Князя Василька,192-А
м.Чортків, вул. В.Великого,10

Перелік адрес послуг радіо:
м. Тернопіль, вул. Микулинецька,20

7. У Учасника закупівлі повинні бути наявні технічні засоби, матеріали та інші
ресурси для надання телекомунікаційних послуг за всіма адресами розташування.
8. Забезпечення постійної технічної підтримки 24 год на добу, 7 днів на тиждень,
яка включає постійний моніторинг телекомунікаційних каналів зв’язку та діагностику
причин відхилення від заданих технічних характеристик.
9. Плата за надання послуг протягом терміну дії договору сплачується Замовником за
фактично надані послуги.
10. Постійний моніторинг каналів та діагностику причин відхилення від заданих
технічних характеристик.
11. Вартість необхідного обладнання та усіх витратних матеріалів, що можуть
знадобитися для якісного надання послуги згідно вимог Замовника, повинна входити у
загальну вартість послуги.
12. Учасник процедури закупівлі для виконання Технічних вимог може
запропонувати умови надання Послуг, які за своїми технічними та якісними
характеристиками будуть не гіршими ніж вимагається Замовником.

посада уповноваженої особи)
М.П.
(підпис)
(прізвище та ініціали)
_____________________________________________________________________________
При виконанні послуг Учасник керується законодавством, в тому числі Законом України
«Про телекомунікації» і Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг в
діючій на момент надання Послуг редакції.
Учасник повинен забезпечити безперервне (цілодобове) надання послуг, що є
предметом закупівлі.
При виконанні послуг повинні бути збереженими номери телефонів об’єктів
Замовника.

Додаток №3

Учасник не повинен відступати від змісту даної форми.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ
Технічне завдання: послуги телефонного зв’язку ДК 021-2015: 64210000-1 «Послуги
телефонного зв’язку та передачі даних»(послуги радіо)
Повна назва Учасника __________________________________________________________
Юридична адреса ______________________________________________________________
Фактична адреса_______________________________________________________________
Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________
Банківські реквізити ___________________________________________________________
П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності ________________________________
Телефон______________________________________________________________________
Ми, (назва Учасника), ______________________________________________
надаємо свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі на закупівлю послуги
телефонного зв’язку за кодом ДК 021:2015: 64210000-1 «Послуги телефонного зв’язку
та передачі даних» (послуги радіо)(згідно з вимогами Замовника).
Вивчивши документацію, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо
можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за цінами,
наведеними
в
Пропозиції,
на
загальну
суму
____________________________________________________ (сума, цифрами і прописом)
грн., у тому числі ПДВ – _____________________ грн. (з урахуванням всіх витрат,
податків, зборів та платежів)
№
п\п

Найменування послуг

Вартість
наданої
послуги один
день, з ПДВ
(без ПДВ)*,
грн.

Загальна вартість послуги, з
ПДВ (без ПДВ)*, грн.

1
2
3
4
Всього:
Загальна вартість пропозиції (цифрами і літерами)___________

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 №4

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

ПРОТОКОЛ
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ
№ 386
« 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» - ДК021:2015:64210000-1
«Послуги телефонного зв’язку та передачі даних» (послуги радіо), враховуючи
очікувану вартість предмета закупівлі , керуючись ч. 2 ст. 4 Закону,відповідно до
Службової записки від 09.12.2021р.№843 начальника відділу господарського
забезпечення А.Писаренка
ВИРІШИЛА:
1.
Для
належного
функціонування
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області, для безперебійної та ефективної
роботи управління необхідно внести і затвердити Річний план закупівель на 2022рік на закупівлю послуг телефонного зв’язку, послуги радіо .
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: 64210000-1 «Послуги
телефонного зв’язку та передачі даних» (послуги радіо) на суму 69000,00 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
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

