ПРОТОКОЛ
розгляду тендерних пропозицій
N 151/1 від 30.12.2016 р.
1. Найменування замовника. Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф»
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 38494108
3. Місцезнаходження замовника. 61058, Україна, Харківська область, м. Харків,
проспект Незалежності, 13
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель. ЦА-2016-11-24-000356-Ь
5. Перелік тендерних пропозицій.
5.1.Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ОЙЛ»;
5.2.Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ».
6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної
особи)учасника.
6.1.Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ОЙЛ»;
6.2.Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ».
7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення
до аукціону).
7.1.3а результатами розгляду тендерним комітетом тендерної пропозиції учасника
Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ОЙЛ» на відповідність вимогам
тендерної документації встановлено, що учасником у складі тендерної пропозиції, яка
надана в електронному вигляді, надані всі необхідні документи та інформація, які
вимагалися Замовником в тендерній документації на закупівлю товару 19.20.2 Паливо
рідинне та газ; оливи мастильні (09100000-0 Паливо (бензини моторні, паливо дизельне
та мастила)). Таким чином, тендерна пропозиція учасника ТОВ «АВТО ОЙЛ» відповідає
умовам тендерної документації, кваліфікаційним критеріям, встановленим згідно ст. 16
Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) та вимогам, установленим статтею
17 Закону.
Враховуючи результат розгляду, голова тендерного комітету Старова І.В. запропонувала
допустити до аукціону пропозицію учасника Товариство з обмеженою відповідальністю
«АВТО ОЙЛ».
Голова тендерного комітету Старова І.В. поставила питання на голосування
№

ПІБ члена комітету

Результати поіменного голосування
(за/проти/утримався)
1.
Старова І.В.
«За»
2.
Салдан Г.М.
«За»
3.
Купіна В.М.
«За»
4.
Пешкова О.В.
«За»
5.
Симоненко Т.О.
«За»
6.
Горжій Д.О.
«За»
7.
Жалінська О.В.
«За»
Голосували: «за» —7 членів комітету, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення ухвалено одноголосно.

7.2.
За результатами розгляду тендерним комітетом тендерної пропозиції учасника
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» на відповідність вимогам
тендерної документації встановлено, що учасником у складі тендерної пропозиції, яка
надана в електронному вигляді, надані всі необхідні документи та інформація, які
вимагалися Замовником в тендерній документації на закупівлю товару 19.20.2 Паливо

рідинне та газ; оливи мастильні (09100000-0 Паливо (бензини моторні, паливо дизельне
та мастила)). Таким чином, тендерна пропозиція учасника ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ»
відповідає умовам тендерної документації, кваліфікаційним критеріям, встановленим
згідно ст. 16 Закону та вимогам, установленим статтею 17 Закону.
Враховуючи результат розгляду, голова тендерного комітету Старова І.В. запропонувала
допустити до аукціону пропозицію учасника Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ».
Голова тендерного комітету Старова І.В. поставила питання на голосування
№

ПІБ члена комітету

Результати поіменного голосування
(за/ проти/утримався)
1.
Старова І.В.
«За»
2.
Салдан Г.М.
«За»
3.
Купіна В.М.
«За»
4.
Пешкова О.В.
«За»
5.
Симоненко Т.О.
«За»
6.
Горжій Д.О.
«За»
7.
Жалінська О.В.
«За»
Голосували: «за» —7 членів комітету, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення ухвалено одноголосно.

8.Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України "Про
публічні закупівлі". Відсутні
Ухвалили:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ОЙЛ» допустити до аукціону.
2. Товариство з обмеж еною відповідальністю «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» допустити до
аукціону.
Члени тендерного комітету
Заступник директора з оперативної роботи,
медицини катастроф та цивільного захисту населення керівник служби медицини катастроф
Салдан Г.М.______________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

Головний бухгалтер
Купіна В.М.______________________________________________________________
(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

Начальник відділу правового забезпечення
П еш кова О.В.______________________________ ________________________ _
(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

Начальник відділу кадрів
Симоненко Т.О._______ ____________________________________________ _
(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

Економіст з фінансової роботи
Горжій Д.О.______ ______________________________________________________
(тд п и с )

(посада, прізвище, ініціали)

Голова тендерного комітету

Старова І .В.
(прізвище, ініціали)

Секретар тендерного комітету

Жалінська О.В.
(прізвище, ініціали)

