ПРОТОКОЛ №92
засідання тендерного комітету
Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату
І-111 ступенів «Центр освіти га соціально-педагогічної підтримки»
м. Володимир - Волинський
поч. о 12 год. 00 хв.
Склад тендерного комітету:
Посада
Голова тендерного комітету, заступник директора з АГР
Заступник голови тендерного комітету, головний бухгалтер
Заступник голови тендерного комітету, старший вихователь
Секретар тендерного комітету, юрисконсульт
Член тендерного комітету, економіст
Член тендерного комітету, бухгалтер
Член тендерного комітету, бухгалтер
Член тендерного комітету, сестра медична з дієтичного
харчування
.Члей тендерного комітету, завідуюча канцелярією
Член тендерного комітету, інспектор з кадрів
Член тендерного комітету, кастелянка
Усього присутніх 6 (шість) осіб

06.07.2018 року

Прізвище, ініціали
Копера О. М.
Королюк Н.Л.
Лящук Г.М. - відсутня
Павлюк О.М.
Мамалига І.М.
Шумовська В.Г.
Марусіч М.А.- відсутній
Подзізей В.В,- відсутня
Мушенко Н.А. - відсутня
Подлевська Г.І
Крижан С.В.- відсутня

Порядок денний:
1. Розгляд вимоги учасника щодо прийнятого рішення тендерного комітету по процедурі
відкритті торги на закупівлю - ДК 021-2015:09110000-3 Тверде паливо (Гранули
(пелети) паливні з лушпиння соняшнику).
2. Подання для оприлюднення відповіді на вимогу учасника процедури ТОВ «ЛОКОСКЛВ» на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель через авторизований
електронний майданчик (SmartTender.biz).
Слухали:
По першому питанню порядку денного:
Голову тендерного комітету Коперу О.М., який повідомив, що 05.07.2018 року о 15
год. 08 хв. ТОВ «ЛОКОС-КЛВ» подав вимогу щодо прийнятого рішення тендерного
комітету на закупівлю - ДК 021-2015:09110000-3 Тверде паливо (Гранули (пелети)
паливні з лушпиння соняшнику).
Секретар тендерного комітету Павлюк О.М. зачитала дану вимогу:
«Згідно публічних даних, що знаходяться на платформі zakupki.prom.ua, Товариству з
обмеженою відповідальністю «ЛОКОС-КЛВ» (далі - ТОВ «ЛОКОС-КЛВ») стало відомо,
що нашу тендерну пропозицію на закупівлю - ДК 021-2015:09110000-3 Тверде паливо
(Гранули (пелети) паливні з лушпиння соняшнику) згідно ПРОТОКОЛУ розгляду
тендерних пропозицій та ПРОТОКОЛУ № 91 засідання тендерного комітету ВолодимирВолинської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціальнопедагогічної підтримки» від 04.07.2018р. було відхилено на підставі п. 4 ч.І ст. 30 Закону.
В результаті розгляду було встановлено, що тендерна пропозиція Учасника не відповідає
умовам тендерної документації, а саме:
- відповідно до Додатку № 2 до Тендерної документації Учасник не надав копії довідки
про взяття на облік платника податку.
- відповідно до Додатку №2 до Тендерної документації, якщо будь-який із документів не
може бути наданий з причини його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, учасник
надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення. Учасник не надав всі

відповідні пояснення.
- відповідно до Додатку № 2 Тендерної документації Учасник надав копії аналогічних
договорів, але один із договорів дійсний до 31.12.2018 року, а інший договір без терміну
дії тому із даних договорів не можливо встановити факт повного виконання поданих
аналогічних договорів.
- відповідно до Додатку № 3 Тендерної документації Учасник надав копію протоколу
досліджень №792 від 15.05.2017 року, але відповідно до даних показників наведених у
протоколі, а саме лише показник зольність, з якого не можливо встановити повну
відповідність запропонованих Учасником пелет усім технічним вимогам Замовника та
якості товару.
Відповідно до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015
року (далі - Закон) - закупівлі здійснюються за такими принципами:
• добросовісна конкуренція серед учасників;
• максимальна економія та ефективність;
• відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
• недискримінація учасників;
• об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;
• запобігання корупційним діям і зловживанням.
Ознайомившись з усіма вигцеперерахованими доводами Замовника щодо відхилення
тендерної пропозиції Учасника - ТОВ «ЛОКОС-КЛВ», вважаємо дані протоколи
безпідставними, необгрунтованими та просимо Тендерний комітет Замовника звернути
увагу на наступне. Більш детальна інформація у вкладенні. »
Відповідно до ч. З ст. ЗО Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) у разі
якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію,
зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з
вимогою надати додаткову інформацію стосовно причини невідповідності його пропозиції
умовам тендерної документації, зокрема, технічній специфікації та/або його
невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому
відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження
такого звернення через електронну систему закупівель.
Секретар тендерного комітету ГІавлюк О.М., запропонувала такий текст відповіді на
дану вимогу ТОВ «ЛОКОС-КЛВ»:
«На Вашу вимогу повідомляємо наступне:
Надану вами ВИПИСКУ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань було прийнято до уваги тендерним
комітетом, як рівнозначний документ довідки про взяття на облік платника
податку. А в іншому Замовника не задовольнили ваші пояснення.
У протоколі розгляду № 91 від 04.07.2018 року Замовником було зазначено у чому
саме тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам тендерної документації, а
саме:
- відповідно до Додатку №2 Тендерної документації Учасник повинен був надати
документальне підтвердження досвіду саме повного виконання аналогічних договорів
за 2015-2017роки. ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 264 від 10 жовтня 2017року до 31.12.2018
року та ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 15 від 15 грудня 2017 року до повного виконання
сторонами своїх зобов'язань за Договором, не містять даних щодо їх повного
виконання, оскільки термін дії їх відсутній або до 31.12.2018 року, що суперечить
вимогам Замовника. Якщо дані договори, на думку Учасника, є виконаними то
останній повинен був надати письмове пояснення з цього приводу, а саме про
дострокове виконання поданих договорів.
- відповідно до Додатку № 3 Тендерної документації Учасник надав копію
протоколу досліджень № 792 від 15.05.2017 року у яком у зазначений лише показник
зольності, що не може свідчити про якість товару, а саме про його вологість,
теплоту згорання та щільність.
Тому Замовником було прийнято рішення відхилити вимогу Учасника».
У зв'язку з вище зазначеним, дана вимога є не задоволена.

Голова тендерного комітету Копера О.М. запропонував винести на голосування
відповідь на вимогу ТОВ «ЛОКОС-КЛВ» щодо прийнятого рішення тендерним комітетом
на закупівлю -ДК 021-2015:09110000-3 Тверде паливо (Гранули (пелети) паливні з
лушпиння соняшнику).
Посада, прізвище, ініціали

Результат
голосування
(«за» іш
__ «прадФ>)____

Голова тендерного комітету: Копера О.М., заступник директора з АГР
Заступник голови тендерного комітету: Королюк Н.Л., головний
£
бухгалтер
Заступник голови тендерного комітету: Лящук Г.М.. старший
^ відсушя^
вихователь
Секретар тендерного комітету: Павлюк О.М., юрисконсульт
Член тендерного комітету: Мамалига І.М., економіст
Член тендерного комітету: Шумовська В.Г., бухгалтер
відсутній
Член тендерного комітету; Марусіч М.А., бухгалтер
Член тендерного комітету: Подзізей В.В., сестра медична з дієтичного відсутня
харчування
Член тендерного комітету: МушенкоН.А..завідуюча канцелярією
відсутня?
Член тендерного комітету: Подлевська Г.Г, інспектор з кадрів
(W
відсуМя
Член тендерного комітету: Крижан С.В., кастелянка
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Слухали:
По другому питанню порядку денного:
Голову тендерного комітету Коперу О.М., який повідомив, що відповідно до ч.З ст. 30
Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) замовник зобов’язаний надати
учаснику відповідь на вимогу не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження
такого звернення через електронну систему закупівель. Голова також запропонував
секретаря тендерного комітету Павлюк О.М., призначити відповідальною за подання для
оприлюднення відповіді на вимогу учасника процедури ТОВ «ЛОКОС-КЛВ»на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель через авторизований електронний
майданчик (SmartTender.biz).
Результати поіменного голосування членів тендерного комітету
Результат
Посада, прізвище, ініціали

Голова тендерного комітету: Копера О.М., заступник директора з АГР
Заступник голови тендерного комітету: Королюк Н.Л., головний
бухгалтер_______________________________________________ _
Заступник голови тендерного комітету: Лящук Г.М., старший
вихователь__________________________________________________
Секретар тендерного комітету: Павлюк О.М., юрисконсульт________
Член тендерного комітету: Мамалига ГМ., економіст_______________
Член тендерного комітету: Шумовська В.Г., бухгалтер_____________
Член тендерного комітету; Марусіч М.А., бухгалтер_______________
Член тендерного комітету: Подзізей В.В., сестра медична з дієтичного
харчування__________________________________________________
Член тендерного комітету: МушенкоН.А.,завідуюча канцелярією
Член тендерного комітету: Подлевська Г.І.. інспектор з кадрів_______
Член тендерного комітету: Крижан С.В., кастелянка_______________

Вирішили:
1. Надати вичерпну відповідь, проект якої був затверджений членами тендерного комітету
учаснику процедури ТОВ «ЛОКОС-КЛВ» щодо прийнятого рішення тендерного комітету
на закупівлю -ДК 021-2015:09110000-3 Тверде паливо (Гранули (пелети) паливні з
лушпиння соняшнику) та відхилити її.
2. Доручити секретареві тендерного комітету оприлюднити відповідь на вимогу учасника
процедури ТОВ «ЛОКОС-КЛВ» на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель через авторизований електронний майданчик (ЗтаїїТепбег.Ьіг).
Посада
Заступник голови тендерного комітету, головний бухгалтер
Заступник голови тендерного комітету, старший вихователь
Член тендерного комітету, економіст
Член тендерного комітету, бухгалтер
Член тендерного комітету, бухгалтер
Член тендерного комітету, сестра медична з дієтичного
харчування
Член тендерного комітету, завідуюча канцелярією
Член тендерного комітету, інспектор з кадрів
Член тендерного комітету, кастелянка

Голова тендерне іЧГквміїегу
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Секретар тендер ІбТО комітету
'

Прізвище, Ініціал« г
Королюк Н.Л
Лящу к Г.М^ відсутня/''/;
Мамалига І.М.
у
Шумовська В.Г./
Марусіч М.А. - відсувній
Подзізей В.В,- відсутня
Мушенко Н.А. - відсутня
Подлевська Г.І.
Крижан С.В.- відсутня

Копера О.М.
Павлюк О.М.

