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ГОЛОВНЕ УЦРАВЛПIНЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

В ТЕРНОПIЛЬСЬКIЙ ОБЛАСТI

ПРОТОКОЛ
эасщання комiтету з ковкурсних торгiв Головного Управлiння Держпродспоживслужби в

Тернопiльськiй областi щодо вiдмiни процедури вiдкритi торги
ID: UA-2021-04-06-007366-a та проведения повторноi процедури вiдкритi торги

ДК 021:2015- 50110000-9: Послуги з ремонту i технiчного обслуговування мототранспортних
засобiв i супутнього обладнання

27.04.2021 р. Тернопiль № 15

Параду проводила:

Секретар:

Присутнi:

Параду проводила:

голова комггету з конкурсних торгiв - начальник Управлiння економiки,
бухгалтерського облiку та звiтностi Головного Управлiння
Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi
Корпят 1.В.

провiдний бухгалтер вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi Управлiння
економiки, бухгалтерського облiку та звiтностi
Головного Управлiння Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi
Яхван-lльiна Л.М.

члени комiтету вiдповiдно до наказу Головного Управлiння
Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi вiд 03.01.2018 р № 02-ОД.
начальник вiддiлу господарського забезпечення Управлiння органiзацiйно
господарського забезпечення
Комаренко О.О.,
головний спецiалiст вiддiлу правового забезпечення
Вербицька И.В.,
провщний бухгалтер вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi управлiння
економiки, бухгалтерського облiку та звiтностi
Горбенко Т.А.,
начальник вiддiлу органiзацiйного забезпечення Управлiння органiзацiйно
господарського забезпечення
Олiйник О.А.

Всього 6 чал.

голова комiтету з конкурсних торгiв - начальник Управлiння економiки,
бухгалтерського облiку та звiтностi Головного Управлiння
Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi
Корпят л.в,

Заслдання розпочато об 15 год. 00 хв.

Порядок денний:

- вiдмiна процедури вщкритг торги ДК 021:2015: 50110000-9: Послуги з ремонту
технiчного обслуговування мототранспортних засобiв i супутнього обладнання).

- розгляд питания про проведения повторно'( процедури вiдкритих торгiв в системi
електронних державних закупiвель ProZorro на електронному майданчику Zakupki. prom. ua згiдно
ДК 021:2015: 50110000-9: Послуги з ремонту i технiчного обслуговування
мототранспортних засобiв i супутнього обладнання
-затвердження оголошення ПР? проведения вiдкритих торгiв, тендернот документацй та проекту
договору на закушвлю Послуги.

Секре:гаря тендерно[~,~~~.iТ.~J?'Яхван-Iль"iну Л.М., яка повiдомила, що вiдповiдно ч.2 ст.32
····· .. · ·· ,q{\~~iri!tf~Itii ,процедуру вiдкритi торги ДК 021:2015: 50110000-9: Послуги

з ремонту i технiчного обслуговування мототранспортних засобiв i супутнього обладнання , яка



оголошена 06.04.2021 року ID: UA-2021-04-06-007366-a ,вiдмiнено. Причина вiдмiни --подання для
участi в торгах менше двох тендерних пропозицiй.
Голова комiтету з конкурсних торгiв Корнят I.B., запропонувала повторно оголосити процедуру

ВИРIШИЛИ:
Оголосити повторно процедуру вiдкритих торгiв щодо закупiвлi Послуги.

Результати поiменного голосування :
за-6 членiв тендерного комiтету (I.В.Корнят, О. О. Комаренко, Л.М .Яхван-Iль'iна,

Н.В.Вербицька,, Т.А.Горбенко,О.А.Олiйник).
проти-0;
утримались- О;
~.~~~"~рийнято.
~[lf~~~jx; Доповiдь тендерного компету Комаренко О.О., який зазначив, що для

проведения процедури вiдкритих торгiв необхiдно також затвердити наступнi документи:
оголошення про проведения вiдкритих торгiв, тендерну документацiю, проект договору. Доповiдач
повiдомив, що згiдно з ч. 1 ст. 22 Закону тендерна документацiя безоплатно оприлюднюстъся замовником
на веб-порталi Уповноваженого органу для загального доступу. Вимоги до документацi'i встановленi
вiдповiдно до ст. 22 Закону, а форма примiрноi' тендерноi' документацii' затверджена згiдно наказу
Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi Украши «Про затвердження примiрно'i тендерно'i
документацi'i» вiд № 680 вiд 13.04.2016 р.

За результатами обговорення питания порядку денного, члени тендерного комiтету
ВИРIШИЛИ:

1. Тендерну документацiю затвердити (додаетъся).
2. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик тендерну документацiю

на веб-порталi Уповноваженого органу у порядку, передбаченому ст. 10 Закону. ·
Результати поiменного голосування-: .

за- 6 члентв тендерного комiтету (I.В.Корнят,О. О. Комаренко, Л. М .Яхван-Тлына,
Н.В.Вербицька,Т.А.Горбенко,О.А.Олiйник).

проти-0;
утримались- О;
Рiшення прийнято.

На цьому засiдання завершило роботу.

Голова комiтету з конкурсних торив:

Члени комiтету з конкурсних торпв:

Секретар комiтету з конкурсних торгiв: Л.М .Яхван-Iльi'на



Оголошення про проведення відкритих торгів 

1. Замовник  

1.1 Найменування: Головне Управління Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області 

1.2 Місцезнаходження: 46008,  м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20. 

1.3 Код згідно з ЄДРПОУ: 40310895 

1.4 Категорія : Згідно п. 1, ч. 1, ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі " - органи 

державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні 

органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, 

об’єднання територіальних громад 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 

разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності): «ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 50112000-3 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування автомобілів 

3. Кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: 

ремонт і технічного обслуговування автомобілів – 1 послуга, Тернопіль, вул.  

Микулинецька, 20, 46008. 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 250 000,00 грн  ( Двісті п’ятдесят тисяч грн 00 

коп.) 

5. Строк надання послуг - 5 робочих днів з моменту передачі автомобіля на СТО, якщо 

інше не погоджено сторонами. 

6. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:14.05.2021 р.  

7. Умови оплати: післяоплата 100%, протягом 10 банківських днів. 

8. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: українська. 

9. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник 

вимагає його надати): не вимагається 

10. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону:                   
0,5 відсотків очікуваної вартості закупівлі. 

11. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): Єдиним 

критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 

100%) Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна, з урахуванням 

включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, 

інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути 

включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг. 

 


