
l

у

протокол лъ 74
засiдання тендерного KoMiTeTy

!ата 09.03,202l року

Учасник: НАЛЬНЕ НЕКОМ

Код СДРПОУ /
ПIБ представника (-iB) './il, йо

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
l. Провелення переговорiв щоло здiйснення закупiвлi послуг з патолого-гiстологiчllих

дослiджень секцiйного, операцiйного та бiопсiйного матерiалу (кол ДК 021:2015 <<€дшний

закупiвельншй словник> - 85l10000-3: <Послуги лiкувальних закладiв та супутнi послугlI

").

СЛУХАЛИ:
Згiдно з рiшенням тендерного KoMiTeTy вiд 03.03.202lp.Ns 67 було прийнято рiшення

про проведення переговорiв з уповноваженими представниками комундльного
нЕкомЕрцlЙного пlдприемствА "MlcbкA лlкАрня N91), крАмАторькоТ MlcbKoT рАди та
з'ясування можливостi участi пiдприсмства в переговорнiй прочедурi закупiвлi. Разом з цим,
на пiдставi зазначеного вище рiшення та з урахуванням норм чинного законодавства у сферi
публiчних закупiвель було встановлено вимогу, що учасник повинен надати наступну
iнформацiю та документи :

l) {,овiлка, скJlадена в довiльнiй формi iзавiрена пiдписом уповноваженоТ особи У.lасника, про те) шо
вiдомостi про юридичну особу, яка е учасником процедури закупiвлi, не внесено до Сдиного державного
реестру осiб, якi вчинили корупчiйнi або пов'язанi з корупчiсю правопорушення (лля учасникiв юриди,tних
осiб);
2) Д.овiлка, складена в довiльнiй формi i завiрена пiдписом уповновая(еноТ особи Учасника, про те, шо
службову (посалову) особу учасника процедури закупiвлi, яку уповнова}кено y(lacHllкoм представ,lятtt його
iнтереси пiд час проведення процедури закупiвлi, фiзичну особу, яка е учасником, не було притягнуто згiлно iз
Законом до вiдповiдальностi за вчинення корупltiйного правопорушення або правопорушення. пов'язаного з
корупrriсю;
3) Довiдка, складена в довiльнiй формi i завiрена пiдписом уповноваженоi особи Учасника, про те, що суб'скт
ГОСПОдарЮВання (учасник) протягом ocTaHHix трьох poKiB не притягувався до вiдповiдальностi за порушення,
перелбачене пунктом 4 частини лругоТ cTaTTi 6, пунктом l cTaTTi 50 Закону УкраТни "Про захист економiчноТ
.КОНКУРенuiТ", у виглядi вчинення антиконкурентних узгод)кених дiй, шо стосуються спотворення резулы,атiв
тенлерiв;
4) ЩОвiлКа, СкЛаДена в довiльнiй формi i завiрена пiдписом уповноваженоТ особlr Учасника, про те, що tРiзltчна
особа, яка с учасником процедури закупiвлi, не була засуджена за злочин, у.lинений з корllсливих мотивiв
(ЗОкРема, пов'язаний з хабарництвом та вiдмиванням коштiв), судимiсть з якоТ не знято або не погашено у
ВСТанОвленому законом порядку (л,ля учасникiв фiзичних осiб та фiзичних осiб-пiлприсмчiв);
5) Щовiдка, складена в довiльнiй формi i завiрена пiдписом уповноваженот особи Учасника, про те, що
СЛУЖбОва (посалова) особа учасника процедури закупiвлi, яка пiдписала тендерну пропозицiю, не була
засуджена за злочин, вчинений 3 корисливих мотивiв (зокрема, пов'язаний з хабарництвом, шахрайством та
вiдмиванням коштiв), сулимiсть з якоТ не знято або не погашено у встановленому законом порялку (лля
учасникiв юридичних осiб);

ПРИСУТНI ЧЛЕНИ KOMITETY:
1 Жолус о. В. Голова тендерного KoMiTeTy (в,о. головного лiкаря );
2, CopoKiH Л.I заступник голови тендерного KoMiTeTy (заступник головного лiкаря

з ТП);
а Козлова М.А. член тендерного KoMiTeTy (головний бухгаптер);

Толова Л.А. член тендерного KoMiTeTy (заступник головного бухгалтера);
5. Лисицька 0.I секретар тендерного KoMiTeTy (eKoHoMicT);

). Литвинова Л,С, член тендерного KoMiTeTy (бухгалтер);

.Щерюгiна А.О. tIлен тендерного KoMiTeTy (eKoHoMicT);
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6) flовiдка, складена в довiльнiй формi i завiрена пiдписом уповноваженоi особи Учасника, про те, що учасник
процедури закупiвлi не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не вiдкрита
л iквiдацiй на процедура;
7) [овiлка, складена в довiльнiй формi i завiрена пiдписом уповноваженоi особи Учасника, про те, що у
Слиному державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмt_tiв та громадських формувань наявна
iнформачiя, передбачена пунктом 9 частини лругоТ cTaTTi 9 Закону УкраТни "Про державну реестраuiю
юридичних осiб, фiзичних осiб: пiлприсмчiв та громадських формувань" (KpiM нерезидентiв);
8) [овiдка, складена в довiльнiй формi i завiрена пiдписом уповноваженоТ особи Учасника, про те, що учасник
процедури закупiвлi не с особою, до якоi застосовано санкцiю у вилi заборони на здiйснення у неТ гryблiчних
закупiвель ToBapiB, робiт i послуг згiдно iз Законом Украiни "Про санкцiТ";
9) Довiдка, складена в довiльнiй формi i завiрена пiдписом уповноваженоТ особи Учасника, про те, що
службова (посалова) особа учасника процедури закупiвлi, яку уповноважено учасником представляти його
iнтереси пiд час проведення процедури закупiвлi, фiзичну особу, яка е учасником, не було притягнуто згiдно iз
законом до вiдповiдальностi за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячоТ праui чи буль-
якими формами торгiвлi людьми;
l0) l[овiлка, складена в довiльнiй формi i завiрена пiдписом уповнова}кеноТ особи Учасника, про те, що

учасник процедури заку,пiвлi не l\{а€ заборгованiсть iз сплати податкiв'i зборiв (обов'язкових платежiв).
ll) .||овiлка, склалена в довiльнiй формi i завiрена пiдписом уповноваженоi особи Учасника, про те, що

уLIасliик процедури закупiвлi lle перебувас в обставинах, зазначених у частинi лругiй cTaTTi l7 Закону Укратни
<Про публiч Hi закl,пiвлi>.
lЗ) Тенлерну пропозичiю, скрiплену пiдписом уповноважеllоi особи Учасника;
lнформачiю необхiдно надати безпосередньо при провеленнi переговорiв. .:.,],

У зв'язку з цим, було розглянуто документи, наданi КНП "Micbкa лiкарня Nql" КМР та
запропоновано прийняти рiшення, Iцо отриманi документи пiдтверджують вiдповiднiсть
учасника КНП "Мiсбка лiкарня Nsl" КМР квалiфiкацiЙним критерiям та у замовника вiдсутнi
пiдстави для вiдмови в участi у процедурi закупiвлi.

Голова тендерного KoMiTeTy Жолус О.В, винесла зазначене вище питання на
голосування. Голосування вiдбулося наступним чином:

Козrrова М.А.
Голова Л.А,
Лисицька 1.1.
Литвинова Л.С. Xflr

гirrа А.о.
Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв

Оскiльки замовником було двiчi проведено та вiдмiнено вiдкритi торги через
вiлсутнiсть достатньоi кiлькостi учасникiв (оголошення про проведення вiдкритих торгiв за
номером UA-2021-01-21-004360-b та оголошення про проведення вiдкритих торгiв за номером
UЛ-2021-02-10-011038-а та враховуючи норми пункту l частини 2 cTaTTi 40 Закону Закону
Украiни кПро публiчнi закупiвлi> вiд 25.|2.2015 р. JФ922-VIII (далi - Закон))(з змiнами i
доповненнями,) , i у зв'язку з необхiднiстю оформлення договiрних вiдносин щодо закупiвлi
послуг з патолого-гiстологiчних дослiджень секцiйrlого, операцiйного та бiопсiйного
матерiалу запропоновано погодити умови маЙбутнього договору з уповноваженим
представником КНП KMicbKa лiкарня Na1) КМР, який надавав TaKi послуги протягом 2020
року,' Замовник розгля[Iув подаr{у пропозицirо КНП <MicbKa лiкарня N91> КМР згiдно лолатку 1

до запрошення на переговори. Учасник пропонуе лабораторнi послуги, якi не вiдрiзняються
за своiми техttiчними та якiсними характеристиками вiд встановлених замовником
характеристик. Тому було запропоновано переглянути тендерну пропозицiю та затвердити

пн мови Il ,ово п д акупl вл
l Предмет закупiвлi Послугrr з патолого-гiсто"ltоl,iчних дослiджень секцiйного,

операuiГлllого та бiопсiлiltого матерiалу (кол l|K 021:20l5-85110000-3 -
tIослуги лiкувальl{лlх закладiв та супyт,lri послуги)

2 Очiкувана BapTicTb
закупiвлi

381 320,00 грtt. бсз ПДВ (т,рисr,а вiсiмдесят одна тисяча триста
двадцять гривеIlь 00 коп. без ПДВ)

/



Обсяг закупiвлi
(постачання)

7 роб. лнiвпатолого-гiстологiч не дослiдження
йного, операчiйного та бiопсi йного

до 3|.|2.2021 р.

Голова тендерного
голосування. Голосування

KoMiTeTy
вiдбулося

KiH Л.I.
Козлова М.А.
Толова Л.А.
Лисицька 0.I.
Литвинова Л.С.

iHa А.о.
Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв
Також пiсля розгляду запропонована

на переговори, винесено на затвердження
цiнова пропозичiя за додатком
технiчну спечифiкацiю даноТ

u

//

Жолус О.В. винесла зазначене
наступним чином:

вище питання на

1 до запрошення
закупiвлi. а саме

ffipuзакупiвлiнеспЛаmнLlкo,uП,ЩB,За2сUlьнаt1iнапpoпucусп1ьcябезПДB

Голова тендерного KoMiTeTy Жолус
голосування. Голосування вiлбулося наступним

голосування. Голосування вiдбулося наступним чином:
Жолус о,В, l rfu,t

Козлова М,А.
Толова Л.А.
Лисицька 0.I.
Литвинова Л.С,

гiна А.о.
Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв

УХВАЛИЛИ:

l о.в. виtIесла зазначене вище питання на

чином:

Жолус о.В.

Козлова М.А.
Толова Л.А.
Лисицька 0.I. 7DZ2
Литвинова Л.С. ruz

Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв
Голова тендерного KoMiTeTy Жолус О.В. запропонувала обговорити та узгодити iншi

питання майбутнього договору про закупiвлю. У результатi проведених переговорiв було

запропоновано затвердити умови майбутнього договору про закупiвлю.
голова тендерного koMiTeTy Жолус о.в. винесла зазначене вище питання на

2-

,/

новано затвердити наступни пе к:

N9

п/п
Найпrенування дослiдження

од.
вимiру

Кiль-кiсть
Цiна за l
дослiдх<еtrня,
грн. без ПДВ

пдв,
грн.

загальна цiна з

П!В, грн. *

1

патолого-гiстологiч не досл iдження
секцiйного, операчiйного та бiопсiйного
матеоiалч

штук
2000

190,66 0,00 381 320,00

податкiв та зборiв.
грн.

5агаль"а BapTicTb пропозицiТ з урахуванням ycix 381 320,00

вtлд дослiджень

о.в. l wl

:iH Л.i.

А.о.

:iH Л.L



обсяогодити та загальн с пlвлl:
л} вид дослiджень кlлькlсть CTpolclt

вtlконаll[lя

l Патолого-гiстологiч не досл iдження
секцiйного, операцiйного та бiопсiйного
матерiалу

2000 7 роб. лнiв

загальна сума -'"381 320,00 грн. без ПЩВ (триста вiсiмдесят одна тисяча триста двадцять
гривень 00 коп. без ПДВ).
ВIРIШИЛИ:
l. Застосувати переговорну процедуру закупiвлi як виняток для закупiвлi послуг патолого-
гiстологiчних дослiджень секцiйного, операцiйного та бiопсiйного матерiалу (кол .ЩК
021:2015 <<€диний закупiвельшиli словник> - 85110000-3: <<Послуги лiltувальних закладiв та
супутнi послуги >).

2. Встановити. що надавання послуги булуть надаватися до З 1.12.2021 р..
3. Затверлити у]\{ови майбутнього договору про закупiвлю.
4. Отрипrанi документи пiдтвердх(ують вiдповiднiсть учасника КНП KMicbKa лiкарня .}{Ъ1>

Голова тендерного KoMiTeTy:
Жолус О.В., в.о. головного лiкаря
Заступник голови тендерного KoMiTery:
CopoKiH Л.I., заступник головного лiкаря
з технiчних питань
Члени тендерного KoMiTeTy :

Козлова М.А., головний бухгалтер

To.roBa Л.А.. застчпник головного бухгалтера

Литвинова Л.С.,бухгалтер

Щерюгiна А,О.,економ icT
Секретар тендерного KoMiTeTy :

Лисицька 0.I., eKoHoMicT

<- Вiд Учаснrlка:

!а

п

э

*tsqOя?*
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