ПРОТОКОЛ №3
ЗАСІДАННЯ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михаііла Коцюбинського
«01» лютого 2019 р.

м. Вінниця

Присутні:
Голова тендерного комітету
Заступник голови тендерного комітету
Секретар тендерного комітету
Член тендерного комітету
Член тендерного комітету

С.О.Гусєв
Ю.В.Лаврентьєва
О.М. Візнюк
Ю.О.Олійник
Л.О. Мозгова

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про встановлення підстав для застосування переговорної процедури закупівлі
згідно предмету закупівлі "Газопостачання" - код Основного національного
класифікатора України Д К 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 09120000-6
(природний газ з транспортуванням магістральними шляхами).
2. Про прийняття рішення про намір укласти договори про закупівлю за
результатами проведення переговорів з учасниками ТзОВ "ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ" з
застосуванням переговорної процедури закупівлі в порядку, передбаченому згідно ст.
35 Закону України «Про публічні закупівлі») та оприлюднення інформації про
закупівлю згідно ст. ст. 10 та 35 Закону.
3. Про внесення змін до річного плану закупівель, згідно ст.4 Закону України
«Про публічні закупівлі» та їх розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена тендерного комітету О.М.Візнюка
Доповідач повідомив, що згідно ч. 1 ст. 35 Закону України «Про публічні
закупівлі» переговорна процедура закупівлі - це процедура, що використовується
замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з
учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками.
Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі
наявності підстав, що визначені згідно ч. 2 ст. 35 Закону, в тому числі така процедура
може бути застосована у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних
причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути
укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
Згідно ч. З ст. 35 Закону повідомлення про намір укласти договір повинно
містити в тому числі обґрунтування застосування переговорної процедури

УХВАЛИЛИ:
I. Закупівлю згідно предмету "Газопостачання" - код Основного
національного класифікатора України Д К 021:2015 “Єдиний закупівельний
словник” - 09120000-6 (природний газ з транспортуванням магістральними
шляхами) здійснити шляхом застосування переговорної процедури закупівлі на
підставі того, що визначена згідно п. 4 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні
закупівлі» норма не була дотримана, а саме: якщо замовником було двічі відмінено
тендер через відсутність достатньої кількості учасників.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5 (С.О.Гусєв, Ю.В.Лаврентьєва, О.М.Візнюк, Ю.О.Олійник, Л.О.Мозгова)
«проти» - 0; «утримався» - 0.
II. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена тендерного комітету Ю .О.Олійник
Доповідач повідомила, що згідно абзацу ч. 1 ст. 35 Закону України «Про
публічні закупівлі» замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника
подання ним підтвердженої документально підтвердженої інформації про відповідність
учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону. Однак, згідно ч. З
ст. 16 Закону замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік
документів, що підтверджують подану учасниками інформацію про відповідність їх
таким критеріям, у разі закупівлі електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу,
централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої
води, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення.
Згідно ч. З ст. 35 Закону за результатами проведених переговорів з учасником
замовник приймає рішення про намір укласти договір. Повідомлення про намір
укласти договір обов’язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталі
Уповноваженого органу протягом одного дня після прийняття рішення.
За результатами проведених переговорів сторонами погоджено обсяг закупівлі
та її вартість на період з лютого по грудень 2019 року, про що складено відповідний
протокол переговорів.
УХВАЛИЛИ:
1. За результатами проведених переговорів з учасниками прийняти рішення про
намір укласти договори про закупівлю -іучасником ТзОВ "ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ".
2. Протягом одного дня з дня прийняття цього рішення оприлюднити через
авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу в
порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом України «Про публічні
закупівлі», повідомлення про намір укласти договір про закупівлю із зазначенням
обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5 (С.О.Гусєв, Ю,В,Лаврентьєва, О.М.Візнюк, Ю.О.Олійник, Л.О.Мозгова)
«проти» - 0; «утримався» - 0.

III. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена тендерного комітету Л.О.Мозгову
Доповідач повідомила, що згідно ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»,
закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного
плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на Веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня затвердження. Форма річного
плану закупівель затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 22.03.2016 р. № 490. Пропоную внести відповідні зміни до річного плану
закупівель на 2019 рік та розмістити їх на Веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити зміни до річного плану закупівель на 2019 рік.
2. Оприлюднити відповідну інформацію у порядку, передбаченому згідно ст.4
Закону України « Про публічні закупівлі» на Веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5 (С.О.Гусєв, Ю,В,Лаврентьєва, О.М.Візнюк, Ю.О.Олійник, Л.О.Мозгова)
«проти» - 0; «утримався» - 0.

ІЦцписи:

