ПРОТОКОЛ
розгляду тендерних пропозицій
№4 від 10.04.2019 р.
1. Найменування замовника*. Комунальне некомерційне підприємство
Сокальської районної ради Львівської області “С окальська центральна
районна лікарня”
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*.01997248
3. Місцезнаходження замовника*, вул. Я.Мудрого, 26, м. Сокаль, Львівська
обл., 80000
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель*. ІТА-2019-0316-000062-Ь.
5. Перелік тендерних пропозицій*.
Учасник

Первинна
пропозиція

Остаточна
пропозиція

ТОВ "ФЕСТ МОУТТЇЕН ГРУП"

792 816,00
ИАНзПДВ

741 880,00
ИАНзПДВ

ТОВ "МАНГО-ГРУП"

761 779,20
ИАНзПДВ

744 811,20
ІІАН з ПДВ

ПП "ОККО КОНТРАКТ"

798 524,40
ІІАН з ПДВ

744 979,20
ИАНзПДВ

ТОВ КОНДОР ЛОГІСТИК

781 973,60
ІІАН з ПДВ

745 013,40
ІІАН з ПДВ

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ КАРД"

784 288,80
ІІАН з ПДВ

745 013,60
ІІАН з ПДВ

6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для
фізичної особи) учасника*. ТОВ "ФЕСТ МОУШЕН ГРУП".
7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної
пропозиції / допущення до аукціону).
Тендерна пропозиція Учасника ТОВ "ФЕСТ МОУШЕН ГРУП" за
результатами оцінки шляхом застосування електронного аукціону визнана
електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Відповідно
до ст. 28 ч. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі» (далі по тексту - Закон) дана
пропозиція розглянута тендерним комітетом на її відповідність
кваліфікаційним критеріям, встановленим ст. 16 Закону, вимогам встановленим
ст. 17 Закону та умовам тендерної документації.
В результаті розгляду було встановлено, що пропозиція Учасника ТОВ
"ФЕСТ МОУШЕН ГРУП” не відповідає умовам тендерної документації
Замовника. А саме:

- відповідно до абз. 2 п. 7 Розділу І Тендерної документації була встановлена
вимога: «Тендерна пропозиція складається українською мовою. У разі надання
учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути
перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений підписом
уповноваженої особи учасника торгів та за бажанням може бути додатково
завірений печаткою учасника / або посвідчений нотаріально (на розсуд
учасника).». Всупереч даній вимозі подана учасником подано паспорти на
бензин А-92, бензин А-95, дизельне паливо російською мовою, проте переклад
відсутній. Окрім того, учасником подається перелік АЗС у Львівській області
також російською мовою, але переклад відсутній.
- відповідно до п. 5 Таблиці 3 Додатку 1 Тендерної документації, передбачалось
надання у складі пропозиції «Довідка в довільній формі (чи лист-згода) про
надання згоди на використання інформації згідно вимог Закону України «Про
захист персональних даних», повинна бути підписана особами, щодо яких
подано інформацію, визначену відповідно до Закону України «Про публічні
закупівлі» (сканований оригінал)». Всупереч даній вимозі Учасник в даному
листі посилається на ЗУ «Про здійснення державних закупівель», який втратив
чинність.
відповідно до п. 1.3. Таблиці 1 Додатку 1 Тендерної документації, передбачалось: «1.3.
У разі подання відомостей про АЗС партнерів, учасник повинен надати
документ, яким підтвердить законність використання АЗС партнерів:
- або лист-підтвердження від власника АЗС / або партнера, посередника,
постачальника про те, що зобов’язується забезпечити обслуговування та
організацію відпуску нафтопродуктів клієнтам Учасника (сканований
оригінал).
- або договір, згідно якого власник АЗС / або партнер, посередник,
постачальник зобов ’язується забезпечити обслуговування та організацію
відпуску нафтопродуктів клієнтам Учасника (сканований оригінал)».
На виконання даної вимоги, учасником подається договір купівлі продажу,
укладений з ТОВ «МАНГО-ГРУП». Згідно даного договору, ТОВ «МАНГОГРУП» (Продавець) зобов’язується передати Покупцю (ТОВ «ФЕСТ
МОУШЕН ГРУП») Бланки-дозволи на отримання товару. Проте, в даному
договорі не зафіксовано обов’язок ТОВ «МАНГО-ГРУП», як Продавця товару,
забезпечити обслуговування та організацію відпуску нафтопродуктів клієнтам
Учасника (тобто нам, як Замовнику і майбутньому клієнту).
8.
Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею ЗО
Закону України "Про публічні закупівлі”.
На даному етапі розгляду, .виявлено підстави відхилення тендерної
пропозиції ТОВ "ФЕСТ МОУШЕН ГРУП" згідно ст. ЗО Закону України
"Про публічні закупівлі", а саме: «1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію в
разі якщо:
4) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.».
* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

Члени тендерного комітету вирішили:
1. Пропозицію Учасника ТОВ "ФЕСТ МОУШЕН ГРУП” відхилити на
підставі ст. ЗО Закону України "Про публічні закупівлі”, а саме:
«1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо:
4) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.».

2.
Оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу з питан
закупівель (через авторизований електронний торговельний майданчик) даний
протокол в порядку та в терміни, встановлені Законом України «Про публічні
закупівлі».
Результати поіменного голосування по вище вказаним питання:
Результати
Склад комітету:
Прізвище та
голосування
ініціали
(«За», «Проти»,
« Утримався»):
Голова тендерного комітету

Кріль М.П.

«За»

Заступник голови тендерного
комітету

Панасюк О.В.

«За»

Секретар тендерного комітету

Тот І.В.

«За»

Член тендерного комітету

Степанюк І.Ф.

«За»

Член тендерного комітету

Новосад О.М.

«За»

ПІДПИСИ:
Члени тендерного комітету:
Начальник від ділу кадрів

ТЖсТ

Новосад О.М.
У

Головний бухгалтер

Степанюк І.Ф.

Секретар тендерного комітету
Бухгалтер

Тот І.В.

Заступник голови тендерного
комітету
юрисконсульт
Голова тендерного
Заступник головногі

Панасюк О.В.

Кріль М.П.
(підпис), МП

