
протокол лъ 80
засiлання Tel Iдерного KoMiTeTy

!ата l 1.0З.2020 poK],l

ПРИСУТНI ЧЛЕНИ KOMITETY:

ПОРЯДОК fiЕННИЙ:
1. Прийняття рiшення про застосування переговорноi процедури закупiвлi послуг з

патолого-гiстологiчних дослiджень секцiйного, операцiйного та бiопсiйного
матерiалу (кол ЩК 021:2015 <<€диний закупiвельний словllик)> - 85110000-3: <<Послуги
лiкувальних закладiв та супутнi послуги >)

2. Прийняття рiшення про HaMip укласти логовiр на закупiвлю послуг з патолого-
гiстологiчних дослiдженЬ секцiйного, операцiйного та бiопсiЙного матерiалу (код ДК
021:20l5 <<единиЙ закупiвельrlий словник> - 851l0000-3: <Послуги лilсувальних закладiв
та cyIIyTHi послуги >).

3. РозгJtял та затвердження змill до рiчного пJ]ану закупiвель на 2021piK.

ВИСТУПИЛИz
Щодо питаlrня 1:
Замовником було проведено переговори 09.0з.2021р. о l1:00 з потенцiйним учасникомкоМУНАЛЬНЕ НЕкоМЕРцIйНЕ пlдприемство "мiськд лIкдрня л&l> крдмдторькоi
MIcbКoi рАди" щодо закупiвлi послуг з патолого-гiстологiчних дослiджень
секrцiйного, операlцiйlrогО та бiопсiйноГо матерiалу (код дК 021:2015 <<€диllий
закупiвельtIий словник)> - 85110000-3: <<Послуги лiкувальних закладiв та супутнi
послуги >) з метою з'ясування можливостi постачання ним зазначених послуг .пiд час переговорiв було переглянуто заявлену на торги кiлькiсть послуг з
патологоанатомiчrlих дослiджень виходячи з iхньот BapTocTi, яка запропонована Кнп
KMicbKa лiкарня J\Ъ1) кМР. За результатами переговорiв, розгляду i корективiв BapTocTi
послуГ з патологоанатомiчIIих дослiджеtlь було з'ясовано, що КНП KMicbKa лiкарня
NЬ1) кмР мае мохсливiсть надаI]ати зазtlаченi послуги та пiдприсмство погодилось
виконувати цi послуги згiдно затвердхсеноТ за результатами переговорiв кiлькостi,
необхiдtlоТ якостi i у визна.lенi замовником строки

секретар ],ендерного кtlмiтету повiдомила, що вiдповiдно до оголошення про
ПРОВеДеННЯ ВiДКРИТИХ ТОРГiВ За номером UA-2021-01-21-004360-b, оприrIюдненого на веб-
порталi Уповноваженого органУ вiд 21 .01,2О2lр., було розпочато проведення процедури
вiдкритих торгiв стосовно закупiвлi послуг з патолого-гiстологiчних дослiджеIlь
секцiйllогоо операrцiriного та бiопсiйllого матерiалУ (кол л{ 02l:2015 <<€диний
закупiвельниЙ словнllк)) 85l10000-3: <<Послуги лiкувальних закладiв та супутнi
послуI,и >). CTaTtoM на час закiнчення tсiнцевого строку подання тендерних пропозицiй
06.02.2021р не надiйшло rкодноТ тендерна пропо.rцiя, у зв'язку з чим 06.02.i021 рокусистемою було автоматично вiдмiнено зазначену процедуру торгiв на пiдставi п. i ч.)
cTaTTi 32 ЗаконУ УкраТнИ кПрО публiчнi закупiвлi> вiд 2j.i Z.ZOtSp. N9922-VIII (далi *
закон) (зi змiнами ): полання для участi У вiдкритих торгах менше двох тендерних
пропозицiй.

1 Жолус О,В. Заступник голови тендерного KoMiTeTy (заступнип .оло"но.о
лiкаря з лiкувальнqi частини );

2. CopoKiH Л,I заступник голови тендерного KoMiTeTy (заступник головного
лiкаря з ТП);

3. лисицька o,1 секретар тендерного KoMiTeTy (eKoHoMicT);
4. Козлова М.А. член тендерного KoMiTeTy (головний бухгалтер);
5. Толова Л.А. член тендерного ком тету (зартупник головного бухгалтера);
6. Литвинова Л.С. член тендерноr,о ком тету (бухгалтер)
7. Щерюгiна А.О. член тендерного KoMiTeTy (eKoHoMicT);



!алi Замовник згiдно до оголошення про проведення вiдкритих торгiв за номером
UA-2021-02-10-011038-a, оприлюдненого на веб-порталi Уповноваженого органу вiд
10.02.202lp, було повторно розпочато проведення процедури вiдкритих торгiв щодо
закупiвлi зазначених вище послуг. Враховуючи, що станом на час закiнчення кiнцевого
строку подання тендерних пропозицiй 26.02.2021р, не надiйшло жодноТ тендерноi
пропозиuiТ, системою 26.02.2021 р. знову було автоматично вiдмiнено зазначену
процедуру торгiв на пiдставi п,l ч.2 cTaTTi З2 Закону УкраТни кПро публiчнi закупiвлi> вiд
25.12.2015р. JФ922-VIII (ла.rri - Закон) (зi змiнами ): полання для участi у вiдкритих торгах
менше лвох тендерних пропозицiй.

]'аким чином. процед}rру вiдкритих торгiв шrодо закупiвлi послуг з патолого-
гiстологiчних дослiджень секцiйногоо операцiйного та бiопсiйного матерiалу (кол ДК
021:2015 <<€диний закупiвельнлtй словник)) - 85r10000-3: <Послуги лiкувальних закладiв
та супутнi послуги >) було двiчi вiдмiнено через'вiдсутнiсть доотатllьоi кiлькостi
)rчасникiв. що е пiдставою для застос)rвання переговорноi гrроцед)rри закУrriвлi.

Разом з тим слiд зауважити, що комунАльнЕ нЕкомЕрцlЙнЕ пIдпри€мство
"MICЬKA лlкАрня лъl"крАмАторськоi MIcbKoi рАди , з яким було проведено
переговори, в 2020 роцi вже здiйснIовало надання зазначених послуг на адресу КНП
<MicbKa лiкарня Nа2)КМР та зарекомендувало себе як надiйний i вiдповiдальний
постачальник послуг. Bci послуги надавалися вчасно з дотриманням санiтарних вимог i

водночас з вiдповiдалI)I{им ставленням до якостi.
У зв'язку з зазначеним вище, голова тендерного KoMiTeTy запропонувала застосувати

переговорну процедуру закупiвлi з КНП KMicbKa лiкарня J\Ъ2) КМР на пiдставi пункту 1

частини 2 статr,i 40 Закоrrу за.l4овнuл;().4l б_у.qо drзiчi Bii).lliHeHo процеdуру вidкрumuх mорziв
,tерез riidcyпt.tti.ctl,tb docпtctltlltbo| t;i.цькоспti пlенс)ернuх пропозttцiй, при цьому предмет
закупiвлi. його технiчнi та якiсlti характеристики, а також вимоги до учасника не повиннi
вiдрiзнятися вiд вимог, що були визначенi замовником у тенllернiй документацii.

Голова тендерного KoMiTeTy Жолус Олена Вiталiiвна винесла зазItачене вище
питання на голосуваIIня. Голосуванrrя вiлбулося наступним чином:

Лисицька O.L
Коз.пова М.А.
Толова Л.А.

гiна А.о.
Литвинова Л.С, йz

Рiшення прийняте бiльшiстrо голосiв
Щодо питання 2:
Пiд час проведення переговорiв було узгоджено кiнчеву цiну, перелiк i кiлькiсть

послуг з патолого-гiстологiчних дослiджень та uiну за одиницю послуги, а також iншi
умови договору, розглянуто наданi КНП <MicbKa лiкарня Nэl> КМР документи та
встановлено, що у замовника вiдсутнi пiдстави для вiдмови Учаснику в участi у
прочедурi закупiвлi.

Узгоджена кiнцева цiна договору складас 381 320,00 грн. без ПДВ (триста
вiсiмдесят одна тисяча триста двадцять гривеlIь 00 коп. без П[В) .

Пого iB обсл}кении за резуJlь,га,гами переговорlв оOсяг закупlвлl стаI{овить
м Вllл лослiджеllь Ол.вимiру кlлькlсть

l Патол ого-гiстологi ч не досл iдя<ен ня секцi й ного,
операцiйного та бiопсiйного матерiалу

шryк 2000

ВраховУючи зазначене вище, голова тендерного KoMiTeTy запропонувала визначити
переможцем переговорноi проtlедури закупiвлi послуг з патолого-гiстологiчних
ДОСлiДжеtlь секцiЙного, операI{iйного та бiопсiйного матерiалу (код !К 02l:20l5 кСдиний
закупiвельний с;lовник) - 85l l0000-3: кПослуги лiкувальних закладiв та супутнi послуги >)

о.в.
:iH Л.L

fut



КОМУНДЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIЙНВ ПЦПРИ€МСТВО "МIСЪКД ЛIКДРН,I

м1,,крдМдторськоi мrсъкоi рдди та прийняти рiшення про HaMip укласти з ним

договiр про закупiвлю.
голова тендерного koMiTeTy Жолус олена Вiталiтвна винесла зазначене вище

питання на голосування. Голосування вiдбулося наступним чином:

Лисицька 0.I. Y,2ё
Козлова М.А. Y3-/-
Толова Л.А.

iHa А,о.
Литвинова Л.С,

Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв

Керуючись нормами частини. 5 cTaTTi 40 Закону, секртlр 
_тla"_р_,_"::_ r"_y:,jl

винесла на розгляд тендерного KoMiTeTy проект повiдомлення про Haцalp укласти договlр

пiд час застосування пЬреговорноi процедури, який пiсля затвердження. необхiдно

обов'язково оприлюднити на веб-порталi Уповнова}кеного органу протягом одного дня з

дня прийняття рiшення про HaMip укласти договiр.
Розглянув., npo.ni повiдомлення lтро HaMip укласти договiр пiд час застосування

переговорНоТ проuелури, голова тендерного KoMiTeTy запропонував затвердити наданий

прЪ.п' повiдомлепп"- npo HaMip укласти логовiр пiд час застосування переговорноi

процедури та доручити секретарю тендерного KoMiTeTy забезпечити його оприлюднення,

голова тендерного koMiTeTy Жолус олена Вiталiiвна винесла зазначене вище

питаt{ня на голоOування. Голосуваllня вiдбулося наступним чином:

Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв

Щодо питання 3:
у зв'язку з необхiднiстю зазначенот вище закупiвлi, керуючись нормами cTaTTi 4

Закону nu .uiiдuпнi тендерного KoMiTeTy запропоновано затвердити змiни до рiчного
плану закупiвель на 202| pik та забезпечити його оприлюднення в порядку,

встановленому чинним законодавством в сферi публiчних закупiвель
Керуючись положеннями наказу Мiнекономiки вiд l5.04.2020 N9 708 кПро

затвердх(ення порядку визначення предмета закупiвлi> предмет закупiвлi було

запропонованО визначитИ яК : послугИ з патОлого-гiстологiчних дослiджень

секцiйного, операцiйного та бiопсiйного матерiалУ (кол дк 021:2015 <<€диний

закупiвельний словник)> - 85110000-3: <Послуги лiкувальних закладiв та супутнi
послуги >) ,

заступлlик голови тендерного koMiTeTy Жолус олена Вiталiтвна винесла зазначене

вище питання на голосування. Голосування вiдбулося наступним чином:

Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв

Лисицька 0.I.
Козлова М.А.

. To.1roBa Л.А.
югiна А,о.

Литвинова Л.С.

Лисицька 0.I.

югiна А.о

/
/

о.В. l YD-/L
:iH Л.I.

fuz

о.в.
л.I.

Коз:rова М.А.

f/yJL



ЛитвиноваЛ.С. I YИ-
ВИРIШИЛИ:

l. .Щля проведення закупiвлi
02l :

застосувати переговорtlу

асТини2стaттi4oЗакoнy:<<Зсt.^,loыruкo74булodвiчi

Bidtlittetto процеdуру вidкрumuх пlopziB, у пхочу чuслi часm:",? 
"!:1:"т"9:",",'о*тл,:,",::::::,:::;;";;::":i"!i,Yd/r,,i,'""iri";;;;";;;;ZпЬruцiп, вuзначеноi, цuлl Закоttол,t. Прu цьО^4У ПРеdЛlеП't

закупjв,чi, йоzо пlехt-tiчrti пtа якiснi харакmерuспlLrкu, а пlакоэrс BLм\oZu do учасrruка процеdурu

закупiвлi, йоzо п,texttirtHi п,tа якiснi харакпlерuспluкu, ct пlакоJlс (JIд4,\ZL! do уча,сltuка проt4еdурu

закупiвлi lte повutlнi Bid Btlytoz, t,t4o булч B1,1зtta,teHi за\,Iовнuкол4 у пtеtлdерtt,i.й d.ок),лtенплацii>,

2. визначити перемох(цем переговорноТ процеДУРИ ЗаКУПiВЛi _ 
К9Мf|З*l1Ч

нвкомЕрцIйнв пцпри€мстIiо "йrсъкд ,лiкдрня лъl"крдмдторськоI
й;а;кыfйдЙ,u пр"йпrrи рiшення про HaMip укласти з ним договiр ,

3. llредмет закупiвлi визначити як послуги з патолого-гiстологiчIlих дослiджень

секцiйного, операцiйного та бiопсiйного *ur.piury (код ДК 021:2015 <€диний закупiвельший

словtIик>) _ 85110006_з, ,.по."уr" лiку,вальниi закладiв та супутнi :""1{:i]?
4. Затвердити наданий проект повiдомлення про HaMip укласти договiр пiд час застосування

переговорноТ проuелури та оприлюднити його,

5. Затвердити поданий проект змiн до рiчного плану закупiвель

6. Оприлюднити змiни до рiчного плану закупlвель на

Уповноваженого органу з питань закупlвель,

на 202lp.
2021р. piK на веб-порталi

Голова тендерного KoMiTery :

Жолус О.В., u.o. .опоurого лiкаря

з лiкувальноi частини
Засryпник голови тендерного KoMiTery

CopoKiH Л.I., заступник головного лlкаря

з технiчних питань
Члени тендерного KoMiTeTy :

КЬзлова М.А, головний бухгалтер

Толова Л.А.,заступник головного бlхгалтера

Литвинова Л,С., бухгалтер

/{ерrогiна А.О., eKoHoMicT 
"

Секретар тендерного KoMiTeTy :

Лисицька 0.I., eKoHoMicT

(


