7АТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих
і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
N 4 від 12.01.2016 р.
1.Замовник:
1.1. Найменування. Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф»
1.2. Код за ЄДРПОУ. 38494108
1.3. Місцезнаходження. проспект Правди, 13, Харківська область, м. Харків; Дзержинський район;
61058
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по
батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського
телефонного зв'язку, електронна адреса). Нестеренко Максим Сергійович, в. о. заступника директора з
технічних питань; проспект Правди, 13, Харківська область, м. Харків, Дзержинський район; 61058;
телефон: (057) 702-94-52; телефакс (057)702-94-45; kkt_cemd@ukr.net
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування. 2.2. Код за ЄДРПОУ. 2.3. Місцезнаходження. 2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів. 3. Предмет закупівлі:
3.1.Найменування предмета закупівлі. 19.20.3 Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім
природного газу (газ пропан-бутан)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 85 540 л.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Калініна, 2, Харківська
область, смт. Покотилівка, Харківський район, 62458
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2016 року
4. Процедура закупівлі. відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю.
www.emd.kh.ua
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 02.11.2015 р. № 369(02.11.2015), №221873
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 07.12.2015р. №394(07.12.2015), №240149
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель. 30.12.2015 р. № 411(30.12.2015), №260154
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 4 (чотири)
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
Пропозиція № 1 – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»
Пропозиція №2 – Товариство з обмеженою відповідальністю «СПІКА-ОИЛ»
Пропозиція №3 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «АВІАС»
Пропозиція №4 – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД»
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6.3. Код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Пропозиція № 1 – 37821544
Пропозиція № 2 – 34954212
Пропозиція № 3 – 37149148
Пропозиція № 4 – 36429608
6.4. Місцезнаходження/місце проживання.
Пропозиція № 1 - вул. Кременецька, буд. 38, Волинська обл. м. Луцьк, 43010
Пропозиція № 2 – пр-т Фрунзе, буд. 104, корпус А, Харківсьак обл. м. Харків, Орджонікідзевський
район, 61089
Пропозиція № 3- пров. Джинчарадзе, буд. 4, секція 1, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,
Бабушкинський район, 49040
Пропозиція № 4- автотраса Харків – Довжанський, АЗС, смт. Рогань, Харківська область,
Харківський район; 62481
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 01.12.2015р. до 08:30
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 01.12.2015р. о 09:00
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 4 (чотири) пропозиції
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування
процедури двоступеневих торгів). –
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
Пропозиція № 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»
ціна пропозиції - 845 990 грн. 60 коп. (вісімсот сорок п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто грн. 60 коп.), з
ПДВ
№
з/п

Найменува
ння
товару

1
1

2
Газ пропан бутан

Назва
та країна
виробника
3
ТОВ «Шкапівське
газопереробне
підприємство»
452017,
Республіка
Башкортостан,
Російська
Федерація

Одиниці
виміру

Запропонов
ана
кількість

Ціна за
одиницю,
грн., без
ПДВ

ПДВ
за од.,
грн.

Загальна
вартість,
грн. з
ПДВ

4
л.

5
85 540

6
8,2417

7
1,6483

8
845 990,60

Загальна вартість пропозиції :

Σ 845 990,60

Пропозиція № 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «СПІКА-ОИЛ»
ціна пропозиції - 906 724 грн. 00 коп. (дев’ятсот шість тисяч сімсот двадцять чотири грн. 00 коп.), з
ПДВ
№
з/п

Найменува
ння
товару

1
1

2
Газ пропан бутан

Назва
та країна
виробника
3
«Газенергосеть
Белгород»
Російська
Федерація

Загальна вартість пропозиції :

Одиниці
виміру

Запропонов
ана
кількість

Ціна за
одиницю, грн.,
без ПДВ

4
л.

5
85 540

6
8,83

ПДВ
за од.,
грн.
7
1,77

Σ 906 724,00

Загальна
вартість,
грн. з
ПДВ
8
10,60
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Пропозиція № 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «АВІАС»
ціна пропозиції - 882 772 грн. 80 коп. (вісімсот вісімдесят дві тисячі сімсот сімдесят дві грн. 80 коп.),
з ПДВ
№
з/п

Назва
товару
згідно
документац
ії
конкурсних
торгів

Назва товару
згідно
документів
виробника

Виробни
к, країна
походжен
ня

Одини
ця
вимір
у

Запропон
ована
кількість

Ціна за
одиницю,
без ПДВ,
гнр.

ПДВ,
грн

1

2
Газ пропан бутан

3
Газ пропан - бутан

4
Україна

5
л.

6
85 540

7
8,6

8
1,72

1

Загальна вартість пропозиції :

Загаль
на
вартіс
ть, з
ПДВ,
грн.

Прим
ітка

9
10,32

10

Σ 882 772,80

Пропозиція № 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД»
ціна пропозиції - 812 630 грн. 00 коп. (вісімсот дванадцять тисяч шістсот тридцять грн. 00 коп.), з
ПДВ
№
з/п

Найменува
ння
товару

1
1

2
Газ пропан бутан

Назва
та країна
виробника
3
Україна

Загальна вартість пропозиції :

Одиниці
виміру

Запропонов
ана
кількість

Ціна за
одиницю, грн.,
без ПДВ

4
л.

5
85 540

6
7,92

ПДВ
за од.,
грн.

Загальна
вартість,
грн. з
ПДВ

7
1,58

8
812 630,00

Σ 812 630,00

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.
Пропозиція № 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «СПІКА-ОИЛ» (п. 3 ч. 1 статті 29 Закону
України від 10.04.2014р. №1197–VІI «Про здійснення державних закупівель» зі змінами, а саме:
«пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів»)
Підстави:
1.Замість сторінок пропозиції конкурсних торгів пронумеровані та містять відбитки печатки аркуші.
2.Відсутня дата на довідці складеній у довільній формі, що містить інформацію про персонал
підприємства (ч. 6 розділ ІІІ ДКТ).
3.Не надано інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та
завірену печаткою про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносились до Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. (абз. 1
«Документи для підтвердження відповідності пропозиції вимогам, визначеним у статті 17 Закону» ч. 6
розділ ІІІ ДКТ).
4. Не надано інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та
завірену печаткою щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної
програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, або інформацію в
довільній формі про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної
програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону. (абз. 1
«Документи для підтвердження відповідності пропозиції вимогам, визначеним у статті 17 Закону» ч. 6
розділ ІІІ ДКТ).
5.Не надано інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та
завірену печаткою про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,
не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель
корупційного правопорушення. (абз. 2 «Документи для підтвердження відповідності пропозиції вимогам,
визначеним у статті 17 Закону» ч. 6 розділ ІІІ ДКТ).
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6.Не надано інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи
учасника та завірену печаткою з підтвердженням того, що в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців наявна інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», про кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) юридичної особи – резидента України, яка є учасником, або інформацію в довільній
формі із зазначенням законодавчіх підстав неподання даної інформації. (абз. 7 «Документи для
підтвердження відповідності пропозиції вимогам, визначеним у статті 17 Закону» ч. 6 розділ ІІІ ДКТ).
7.Не надано інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та
завірену печаткою щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з реалізації
антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону,
або інформацію в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з
реалізації антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно
до закону. (абз. 8 «Документи для підтвердження відповідності пропозиції вимогам, визначеним у статті
17 Закону» ч. 6 розділ ІІІ ДКТ)
8.У технічних вимогах згідно Додатку 3 ДКТ учасник зазначив, що зобов’язується надати підтверджуючі
документи щодо права користування запропонованою АЗС та/або договори партнерських відносин.
Надана Учасником пропозиція не містить вищенаведених документів.
Пропозиція №3 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «АВІАС»
(п. 1, 3 ч. 1 статті 29 Закону України від 10.04.2014р. №1197–VІI «Про здійснення державних закупівель»
зі змінами, а саме: «не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону»;
«пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів»)
Підстави:
1.У наданій пропозиції відсутній реєстр наданих документів із зазначенням номерів відповідних сторінок,
який повинен бути поданий учасником першим документом зі складу документів пропозиції конкурсних
торгів (ч. 2 розділ ІІІ ДКТ).
2.Замість сторінок пропозиції конкурсних торгів пронумеровані та містять відбитки печатки з підписом
уповноваженої особи аркуші (ч. 1 розділ ІІІ ДКТ).
3.Замість «Загальних відомостей про учасника» надано «Відомості про суб’єкта господарювання» (зміст
наданого документа не відповідає вимогам ДКТ Додаток 1).
4. Відсутня дата затвердження довідки «Довідка про матеріальну базу» (ч. 6, розділу ІІІ ДКТ).
5.В довідці «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, та досвід» не вказано кількість,
рівень освіти, досвід та кваліфікацію працівників (ч. 6, розділу ІІІ ДКТ).
6.Не надано документів, за якими звітує учасник, 9 місяців 2015 року та за 2014 рік (ч. 6, розділу ІІІ ДКТ).
7.Замість оригіналів надано копії довідок з обслуговуючого банку про наявність рахунків в банківській
установі та про відсутність заборгованості за кредитами (ч. 6, розділу ІІІ ДКТ).
8.Відсутня довідка про виконання аналогічних договорів із зазначенням найменування предмету закупівлі,
відомості про обсяг виконаних замовлень у вартісному (грн.) та натуральному (літрах) обсязі, строк
поставки товару (початок, закінчення (місяць, рік)), основні замовники (покупці) товару, які є об’єктом
торгів (найменування, місцезнаходження, телефон). (ч. 6, розділу ІІІ ДКТ).
9. Відсутні оригінали або належно завірені копії відгуків про виконання аналогічних договорів або копії
аналогічних договорів (не менше двох). (ч. 6, розділу ІІІ ДКТ).
10. Не надано інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та
завірену печаткою про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносились до Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. (абз. 1
«Документи для підтвердження відповідності пропозиції вимогам, визначеним у статті 17 Закону» ч. 6
розділ ІІІ ДКТ).
11. Не надано інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та
завірену печаткою щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної
програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, або інформацію в
довільній формі про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної
програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону. (абз. 1
«Документи для підтвердження відповідності пропозиції вимогам, визначеним у статті 17 Закону» ч. 6
розділ ІІІ ДКТ).
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12. Не надано інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи
учасника та завірену печаткою з посиланням на Зведенні відомості про рішення органів АМКУ щодо
визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної
конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів
(тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду
органами Антимонопольного комітету України, розміщеної на офіційному веб-порталі Антимонопольного
комітету України (www.amc.gov.ua) в розділі “Діяльність у сфері державних закупівель», в якій учасник
підтверджує, що протягом останніх трьох років він не був притягнений до відповідальності за порушення,
передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються
спотворення результатів торгів (тендерів) (абз. 3 «Документи для підтвердження відповідності пропозиції
вимогам, визначеним у статті 17 Закону» ч. 6 розділ ІІІ ДКТ).
13. Не надано інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та
завірену печаткою з підтвердженням того, що в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осібпідприємців наявна інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», про кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) юридичної особи – резидента України, яка є учасником, або інформацію в довільній формі із
зазначенням законодавчіх підстав неподання даної інформації. (абз. 7 «Документи для підтвердження
відповідності пропозиції вимогам, визначеним у статті 17 Закону» ч. 6 розділ ІІІ ДКТ).
14. Не надано інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та
завірену печаткою щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з реалізації
антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону,
або інформацію в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з
реалізації антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно
до закону. (абз. 8 «Документи для підтвердження відповідності пропозиції вимогам, визначеним у статті
17 Закону» ч. 6 розділ ІІІ ДКТ).
15. Не надано інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та
завірену печаткою з даними про здійснення учасником господарської діяльності відповідно до положень
його статуту. (абз. 10 «Документи для підтвердження відповідності пропозиції вимогам, визначеним у
статті 17 Закону» ч. 6 розділ ІІІ ДКТ).
16. Не надано інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та
завірена печаткою з підтвердженням того, що він не зареєстрований в офшорних зонах. (абз. 11
«Документи для підтвердження відповідності пропозиції вимогам, визначеним у статті 17 Закону» ч. 6
розділ ІІІ ДКТ).
17.Не надано лист-згоду з основними умовами договору (ч. 2 Розділу VI ДКТ).
18.Не надано копії документів, які посвідчують особу Учасника та підтверджують правомочність на
укладення договору про закупівлю.
19.Не надано підтверджуючі документи щодо права користування запропонованою АЗС та/або договори
партнерських відносин.
20.Пропозиція конкурсних торгів не містить технічних вимог згідно Додатку 3 ДКТ.
21.Не надано інформацію від учасника щодо застосування заходів із захисту довкілля згідно Додатоку 4
ДКТ.
22.Не надано копію ліцензії на провадження відповідної діяльності, якщо це передбачено чинним
законодавством України, або довідку у довільній формі з підставами про ненадання.
23. Не надано гарантійний лист, складений в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої
особи учасника та завірений печаткою згідно з яким учасник гарантує, що інформація, надана ним в
довільній формі у складі пропозиції конкурсних торгів, є достовірною.
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів
812 630 грн. 00 коп. (вісімсот дванадцять тисяч шістсот тридцять грн. 00 коп.), зПДВ
(цифрами і словами)
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів
845 990 грн. 60 коп. (вісімсот сорок п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто грн. 60 коп.), з ПДВ
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(цифрами і словами)
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів
812 630 грн. 00 коп. (вісімсот дванадцять тисяч шістсот тридцять грн. 00 коп.), зПДВ
(цифрами і словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 02.12.2015 р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД»
9.2. Код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер облікової картки платника податків. 36429608
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),телефон,
телефакс. автотраса Харків – Довжанський, АЗС, смт. Рогань, Харківська область, Харківський
район; 62481, тел./факс (057) 732-33-43
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 25.12.2015 р.;
812 630 грн. 00 коп. (вісімсот дванадцять тисяч шістсот тридцять грн. 00 коп.), зПДВ
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). –
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Підстави.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством
вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі
статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням
відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
Пропозиція № 1 – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»
Пропозиція №2 – Товариство з обмеженою відповідальністю «СПІКА-ОИЛ»
Пропозиція №4 – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД»
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
Пропозиція №3 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «АВІАС»
13.3. Перелік учасників,
щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.
Пропозиція № 1 – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»
Пропозиція №2 – Товариство з обмеженою відповідальністю «СПІКА-ОИЛ»
Пропозиція №3 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «АВІАС»
Пропозиція №4 – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД»
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені
зазначенням таких обставин для кожного учасника. –

статтею

17

Закону,

із

14. Інформація про укладену рамкову угоду.
14.1. Дата та номер рамкової угоди. 14.2. Учасники рамкової угоди. 14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду. 14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді. 14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником. 15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про
субпідрядників).
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- Враховуючи вартість закупівлі та спираючись на Закон України №1197-VIІ від 10.04.2014 р. «Про
здійснення державних закупівель» із змінами, прийнято рішення провести торги на закупівлю товару
19.20.3 Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу (газ пропан-бутан) із
застосуванням процедури відкритих торгів, яка є основною процедурою здійснення державних закупівель.
- Строк для подання пропозицій конкурсних торгів становить не менш ніж 20 робочих днів - на підставі
абз. 1 ч. 3 статті 21 розділу ІV Закону України №1197-VIІ від 10.04.2014 р. «Про здійснення державних
закупівель» із змінами: «Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20
робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі
Уповноваженого органу..»
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію - ціна. Питома вага
критерію – 100%.
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:
Методика оцінки
Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна
якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для
решти пропозицій визначається за формулою:
Б обчисл = (Цmin/Цобчисл)*100, де
Б обчисл – обчислювана кількість балів;
Ц min - найнижча ціна;
Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».
У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету
з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів
комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з
конкурсних торгів.
- Відмови в участі в процедурі закупівлі – не було.
- До документації конкурсних торгів зміни не вносились.
- Запитів щодо роз’яснення змісту документації конкурсних торгів, відповіді до них-не було.
- Призупинення процедури закупівлі – не було.
- Скарг щодо процедури закупівлі - не було.
16. Склад комітету з конкурсних торгів:
Заступник директора з оперативної роботи, медицини катастроф та
цивільного захисту населення – керівник служби медицини катастроф, Салдан Г.М.
Головний бухгалтер, Купіна В.М.
Начальник відділу кадрів, Симоненко Т.О.
Начальник відділу правового забезпечення, Пєшкова О.В.
Економіст з фінансової роботи планово-економічного відділу, Горжій Д.О.
Секретар комітету з конкурсних торгів,
Економіст з фінансової роботи
планово-економічного відділу, Горячева О.В.

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник директора з
економічних питань

___________ І.В. Старова
М. П.

