ПРОТОКОЛ
№ 26 від 1 квітня 2019 р.
засідання тендерного комітету
Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області
щодо внесення змін у процедуру закупівлі: Послуг з технічного огляду та випробувань
(Проведення незалежної експертизи (випробувань) в ході здійснення державного нагляду
(контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та державного
ринкового нагляду), Ідентифікатор закупівлі
UA-2019-03-13-001067-с
ПРИСУТНІ :
Члени тендерного комітету: *Сиченко В.1., Хитрук В. О., Жилінська К.О., Пінчук Н.Ю.,
Стадник О.C., Подобій О.В., Федоришин Ю.А., Рудзевич A.B., Юзепольський Є.О.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Внесення змін у процедуру закупівлі «Послуг з технічного огляду та випробувань
(Проведення незалежної експертизи (випробувань) в ході здійснення державного нагляду
(контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та державного
ринкового нагляду), ідентифікатор закупівлі UA-2019-03-13-001067-C» з метою приведення у
відповідність, інші організаційні питання.
СЛУХАЛИ:
Голову тендерного комітету Сиченко В.І., який повідомив, що є нагальна потреба
привести у відповідність процедуру закупівлі відкриті торги:
«Послуг з технічного огляду та випробувань (Проведення незалежної експертизи
(випробувань) в ході здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням
законодавства про захист прав споживачів та державного ринкового нагляду),
ідентифікатор закупівлі UA-2019-03-13-001067-C».
У Додаток 3 «Технічні завдання, опис та вимоги до предмету закупівлі» внести зміни та
викласти у наступній редакції:

Технічне завдання, опис та вимоги до предмету закупівлі
ЛОТ № 2 - Послуги з дослідження нехарчової продукції - «Іграшки»
Зразки продукції для
дослідження
Послуги з дослідження
нехарчової продукції «Іграшки»

Види досліджень
Міграція 17 токсичних елементів:
Міграція 9 токсичних елементів:
Алюмінію;
Стибію;
Арсену^
Є©РУ?
Кадмію;
Хрому;
Кобальту;
Купруму;
Плюмбуму;
Мангану;
Меркурію;
Ніколю;
Селену;
Стронцію;
Стапуму;

Кількість
досліджень (штук)
приблизно
10
досліджень

Вимоги до випробувальних лабораторій:
1. Випробувальна лабораторія повинна бути акредитована на відповідність вимогам ДСТУ
ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних
лабораторій» за стандартами, які включені до Переліків національних стандартів, які в разі
добровільного застосування можуть сприйматися як доказ відповідності продукції вимогам
усіх Технічних регламентів, які поширюються на продукцію, що перевіряється.
2. Випробувальна лабораторія повинна входити до складу органу з оцінки відповідності,
включеного до Реєстру ООВ, призначених Мінекономрозвитку України на виконання робіт з
оцінки відповідності продукції, що перевіряється, вимогам технічних регламентів.
3. Випробувальна лабораторія не повинна мати обмежень сфери акредитації щодо окремих
видів випробувань на відповідність національним стандартам, які в разі добровільного
застосування можуть сприйматися як доказ відповідності продукції вимогам Технічних
регламентів.
4. Наявність у випробувальної лабораторії випробувального обладнання для проведення
випробувань суттєвих вимог технічних регламентів та національних стандартів, які в разі
добровільного застосування можуть сприйматися як доказ відповідності продукції вимогам
Технічних регламентів.
5. Відповідно до частини 7 статті 27 Закону України «Про державний ринковий нагляд і
контроль нехарчової продукції» термін дослідження не може перевищувати чотирнадцять
робочих днів з дня рішення про її проведення. Цей строк може бути більшим у разі, якщо
методикою проведення експертизи (випробування) зразків продукції передбачено більш
тривалий час для її проведення.
6. Підтверджена участь випробувальної лабораторії в міжлабораторних (в т.ч. міжнародних)
порівняльних випробувань (іспитах на професійність) за показниками, що перевіряються.
7. Досвід проведення випробувань зазначеної продукції у технічному завданні за останні 2-3
роки.
8. Доставка зразків: до 12 годин виконавець вживає заходів щодо доставлення зразків на
дослідження з адреси Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
9. За результатами дослідження виконавцем надається протокол випробувань з висновком
щодо відповідності (невідповідності) встановленим вимогам технічного (них) регламенту
(тів).
10.
Забезпечення доставки проб (зразків), проведення лабораторних та
інструментальних випробувань, вимірювань, досліджень з оформленням результатів,
протоколів тощо та підготовки висновків, заключень щодо відповідності нормативно правовим вимогам, утилізації відпрацьованого матеріалу у терміни та спосіб, визначені
відповідним чинними нормативно - правовими документами.
У положення «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції, IV. Подання та розкриття
тендерної пропозиції» визначити як « ...29.04.2019 року до 18:00 -евд...(або-за часом, що
визначено електронною системою) 05.04.2019 року до 18:00 годг-(або-за часом, що визначено
слсктроннвю •системою) 09.04.2019 року до 18:00 год. (або за часом, що визначено
електронною системою)».
Секретар тендерного комітету Жилінська К.О. підготувала проект тендерної
документації з внесеними змінами, після розгляду такого проекту члени тендерного комітету
погодились без зауважень затвердити її у новій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ:
За: Сиченко В.І., Хитрук В.О., Жилінська К.О.,- Пінчук Н.Ю., Стадник О.C., Федоришин Ю.А.,
Рудзевич A.B., Подобій О.В., Юзепольський Є.О.
Проти: Утримались:-

ВИРІШИЛИ:
Секретарю тендерного комітету внести зміни в оголошення закупівлі та оприлюднити
необхідні зміни відповідно до вимог Закону.
СКЛАД ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ:
Хитрук В. О.

С2&

начальник управління державного нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства
Головного управління;

Пінчук Н.Ю.

головний
спеціаліст
відділу
економічної
діяльності
Управління
економіки,
бухгалтерського обліку та звітності Головного
управління;

Стадник О.С.

начальник
відділу правового
Головного управління;

Федоришин Ю.А.

заступник начальника управління
начальник
відділу ринкового нагляду Управління захисту
споживачів Головного управління;

Рудзевич А.В.

забезпечення

—

головний
спеціаліст
відділу
державного
контролю
за
рекламою,
дотриманням
антитютюнового законодавства та пробірного
контролю Управління захисту споживачів
Головного управління;
заступник начальника управління - начальник
відділу господарського забезпечення управління
організаційно - господарського забезпечення
Головного управління;
завідувач сектору з питань запобігання корупції
Головного управління;
головний спег/іаліст відділу бухгалтерського
обліку та звітності Управління економіки,
бухгалтерського обліку та звітності Головного
управління - секретар тендерного комітету.

Голова тендерного комітету заступник начальника Головного управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області

І. Сиченко

