
пРоТокол Ns 152

засiдання тендерного KoMiTeTy

,Щата 19.05.2021 рокч

пРисУтНt члЕни KOMITETY:

ПОРЯДОК flЕННИЙ:
1, Вирiшення органiзацiйних питань щодо вiдмiни процедури закупiвлi Об"/I11,I\lliltlня

для палат iнтенсивноi терапii З лота: ЛоТNs1: код HI{ о2ц2OL9 - 4724+ ((.\lIaI)aT

штучноi вентиляцii легенiв загального призначеннrI для iнтенсивноi ,r,с1l:tпii>;

лот NgZ: код нк 024:2о19 З35В6(Сис,гема моl,tiторингу фiзitl:lоl,i,lrrиХ
показникiв одного пацiснта>, лот NсЗ: код нк 024:2о|9 - 61514 <IIасос

iнфузiйний загального призначення, з )ltивленням вiд батареi>, 
"\72L7<шприцовий насос iз цiльовим контролем - iнфузiйний блок упраllJtitttIяt> та

переоголощення ii заново

СЛУХАЛИ:

Щодо питання 1:

Секретар ТК Лисицька 1.1. повiдомила, що 27.05.2o2L р. було оголошено пгэL,tдуру

закупiвлi об,па,цнанt-lялjlrlIIаjlаr,iн,t,еrtсивноi,гераtriiЗ.itО'га: ЛО'l'N9l:КО71 tll{024 2|l',' ',724,4

<Дпарат Iп,t,учноi венr,и.lIяrцii "ltегенiв зага,rIьного IIризначення /l/lя il+,генсивноТ r,e1llr:lii,l, ЛO'Г

Nq2: r<од IlK 024.:2019 3З5В6(Система моrti,t,сlриttгу фiзiо,ltогiчt,lих поt<азttиt;iI] (),IIt|оГо

пацiент;t>, Ло'I'NsЗ: rtод HI{ 024:2019 - 61514-KIlactlc: irrфузiйrrий :]чlгzlльl]()го при:jlli ,;(,IlIIя, з

хtивленням вiд батаре,i>,з7217 <Шприrдrlвий tt;lctlc iз цi.ltьtltlим l(()lI,гролем - iнфузiiitltt i б,rtоl<

управлiння> (lD_ закугtiв.пi: UА,2021_05-2/-0озЕ?1,1;), A,,te гlри приJllоднення бу,llа ,",:l"II1()tIa

така поми.rIка :

- в планi закупiвель предмеТ визI-1ачено яl<: <<0блаOнання dля палаm ilttl:,,ll,:tttlttoi'

mерапi|З лоmа: ЛOТNs1: коа HI{ 024:2019 47244 <Дпараtп 1,11,'1.1,tt1l1gi'

веltmuляцii' леееtiв заеальlлоzо прuзllачutlfft аля ittmеttсutзt-tоi' meylctt: l,:: JlO'Г

Np2: Kod НК 024:2019 - 3з5в6<Счсmема MoHimopuHzy фiзiолоZiчнuх tll ,::, :ttttKiB

оdноzо пацi€нmаD, ло,l' NsЗ: Kod llK 024:2019 - 61514 <Насос itt,' ;,.;til:ttti
заZальноео прuзначення, з эlсuвленнrlм Bia баmареi'>, 1з217 <l,|, ,, : tya\a

помпа>)>,
- В оголошенi та тендернiй документацii предмет закупiвлi визI-1аti.],.' iir :

<Облаdttаltttя dля полоlтl ittmettcrtrзttoi rllepoпii lJ ltorlta: ЛО'l'Nr'1: коd Ill( .,,:Э;9
47244 <Дпароtп lчmуLlно|tlенmuлsttlil лсzcttitl зQ?0-/lьtl020 прuзл1(lченrtя 0ля it ,,., , ;i,"tcli'

mеропii>; ЛО't' Np2: ко0 lll{ 024:2019 - З:,]5t]6<Счсmема Mottittlopurtey фi.;; ,], /i.,1.y

псlказrtuкiв оdноео пацiенmа>, ЛОТ'NрЗ: Kod НК 024:2019 - 61514 <Насос i ' ,':'iiittti

за?ольно?о прuзначеLlllя, з Jlсuвлеlrt!ям Bid баmареi'>, З7217 кШпрчцовil . ,-,t' i_?

цiльовuм конmролем - ittфузiйнuil блок ynpoBлittttrl>>.

Помилка у визначенi коду Hl{ по шприцевому l-]acocy. Виправити поN4l", -l-ля

oпpИЛюднeнняHeМoЖЛИBo,тoМу3аПpoПoHoBаHoвiдмiнитизакyпiвлю
помилку в документацi'[ та оголосити заново. Пiдстава для скасування закупiвлj , ',l, :,т 2

пунтку1 ст.З2 Закону Украiни кПро публiчнi закупiвлi> вiд 25.12.2015 р. l\Jt, ': (зi

1. Юськова Г.l голова тендерного KoMiTeTy (заступник головного лiкаря з

полiклiнiчно'i роботи ); =----
z. CopoKiH Л.l засryпник голови тендерного KoMiTeTy (засryпник головного

лiкаря з ТП);

3. Лисицька 1.1 секретар тендерного KoMiTeTy (eKoHoMicT);

4. Козлова М.А.
5. Толова Л.А. член тендерногО KoMiтeтy ( заступник головного бухгалтера);

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

7. Петрова А.Ж. член тендерного KoMlтe галтер,;

8. .Щерюгiна А.О. се ар те ного KoMiTeTy (eKoHoMicT);



змiнами: <<2) He.vo:lt(,luriocпli ),C.|,,lletlILl п()p1,1ll(,ltb, lr|() (;llIrllli,,lll

заксlноdаriспl.всt .\) c,c|epi Пllб,lit1l1ц, зсtл;.упiва-tь, 
,] ()пllс(),|! l11uliцlx

усунуmu. ))

через вuявленi
пtlруulень, якi

l ,),|a,,|,(!lllIЯ

|! 1,(|.\,"l|||B()

KoMiTeTY lOcbKoBa г.l, винесла зазначене вище Г] i i,l t}])]

вiдбулося наступним чи ном :

наГолова тендерного
голосування. Голосування

Юськова Г.l.

Лис
Козлова М.А,

Толова Л.А. ruz-

iHa А.о.
Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв

ВИРlШИЛИ:
1. Вiдмiнити процедуру закупiвлi Обладнання для палат iнтенсивноi тера ],l ] /l1 Га:

ЛоТNs1: код нк О24:2019 - 47244 кАпарат штучноi вентиляцiТ легенiв -]ilга./lt,ll,)го

призначення для iнтенсивноi терапii>; лот Ne2: код нк 024:2019 - 3358t,,KCl (lc ма

монiторингу фiзiологiчних показникiв одного пацiента>, ЛоТ Ne3: код Нк 024:20ll -,с1:;1"4

кНасос iнфузiйний загального призначення, з живленням вiд батаре'i>,, з72L7 кllilr1;l1Llоt]ИЙ

насос iз цiльовим контролем _ iнфузiйний блок управлiння)) та переоголосити тiз lilоt о,

2. Секретарю тендерного KoMiTeTy доручити забезпечити оприл}оlll1,1llllл в

електроннiй системi закупiвель необхiдноi iнформацii,

Гол о в а те нде р н о го_Ео_|4]_Iец :

Юськова Г.l., заступник головного лiкаря з

Полiклiнiчно'f роботи
ЗастVпник голови тендерного KoMiTeTv:

CopoKiH Л.l., заступник головного лiкаря

з технiчних питань
Ч л е н и те нде р н о го_до_л4цеIуj

Козлова М,А., головний бухгалтер

Толова Л.А.,заступник головного
бухгалтера
Литвинова Л.С., бухгалтер

Петрова А.Ж,,бухгалтер

Р,ерюгiна A.O.,eKoHoMicT
Секретар тендерного KoMiTeTy:

Лисицька 1.1., eKoHoMicT

72z

литвинова Л.

бщФ


