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ПРОТОКОЛ  
Засідання тендерного комітету № 71

м. Дніпро « 02 » липня 2021 року

Присутні:

М амедова Н.Р.К. - голова тендерного комітету, заступник генерального
директора.________________________________________________________________________
Іващ енко-Біла О.І. -  заступник голови тендерного комітету, головна медична
сестра.____________________________________________________________________________
Томчук Я.Ю .- секретар тендерного комітету, фахівець з публічних закупівель
економічного відділу._____________________________________________________________
Іванченко М.С. -  член тендерного комітету, бухгалтер бухгалтерського відділу.
Зам кова Г .В. -  член тен дерн ого комітету, бухгалтер_____________________________
Іванова С.М. -  член тендерного комітету, інженер інженерно-технічного відділу.

ЗАПРОШЕНІ:
Представник учасника процедури закупівлі: Фізична особа-підприємець 

ПЕТРЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (ЄДРПОУ 2835817336).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Проведення переговорів з учасником переговорної процедури, щодо наміру 

укласти договір на закупівлю:
ДК 021:2015: «33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення 
різні». Апарат для вимірювання кров’яного тиску (з функцією голосового супроводу); 
або еквівалент не з гіршими якостями.

СЛУХАЛИ:
1. Голову тендерного комітету Мамедову Н.Р.К. яка повідомила присутнім 

наступне: враховуючи, що двічі було відмінено тендер через відсутність достатньої 
кількості учасників, відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про 
публічні закупівлі» (далі -  Закон) для закупівлі може бути застосована переговорна 
процедура закупівлі, згідно якого укладення договору з обраним учасником вимагає 
попередньо проведення з ним переговорів.

mailto:5@ukr.net


2. Фізична особа-підприємець Петренко Віталій Миколайович надал цінову 
пропозицію найбільш економічно вигідну.

На запит Замовника від 02.07.2021 р. учасником процедури закупівлі було 
надано інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 
16 Закону, а також копії установчих та інших документів, що підтверджують наявність 
умов застосування переговорної процедури закупівлі.

Замовником та представником учасника здійснена домовленість про 
наступне:

Конкретна назва предмета закупівлі:

№
Один

Найменування товару
иця Кількі

з/ вимір сть
п

У
1. Апарат для вимірювання кров'яного тиску (з функцією 

голосового супроводу); або еквівалент не з гіршими якостями.
шт 1

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК 021:2015: «33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення 
різні».

Обсяг закупівлі: Відповідно до потреби замовника.
Ціна пропозиції: 2 900 грн. 00 коп. (дві тисячі дев’ятсот гри, 00 коп.) з ГТДВ.

Строк поставки товару: до 30.07.2021 року.
Місце: м. Дніпро, вул. Велика ДіївськаД 11.

Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до частини другої 
статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» від 19 вересня 2019 року № 114-ІХ

-  якщо було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, 
при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги 
до учасника не повинні відрізнятися від вимог , що були визначені замовником у 
тендерній документації.

ПРОПОНУЄТЬСЯ:
Застосувати переговорну процедуру закупівлі по коду ДК 021:2015: «33190000-8 - 

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні». Апарат для 
вимірювання кров’яного тиску (з функцією голосового супроводу); або еквівалент не з 
гіршими якостями, та укласти договір з Представником учасника процедури закупівлі: 
Фізична особа-підприємець Петренко Віталій Миколайович.

ГОЛОСУВАЛИ:
Мамедова Н.Р.К. -  «За»
Томчук Я.Ю. -  «За»
Іващенко-Бїла О.І. -  «За»



7
Іванова С.М. -  «За» 
Іванченко М.С. -  «За» 
Замкова Г .В .- «За»

«ЗА» -  6

«ПРОТИ»-  о 
«УТРИМАЛИСЬ» -  0

УХВАЛИЛИ:

1. Застосувати переговорну процедуру закупівлі та укласти договір з 
Представником учасника процедури закупівлі: Фізична особа-підприємець Петренко 
Віталій Миколайович (ЄДРПОУ 2835817336 ).

2. Секретарю тендерного комітету Томчук Я.Ю. - протягом одного дня 
забезпечити оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу 
згідно чинного законодавства повідомлення про намір укласти договір.

Голова тендерного комітету, заступник 
генерального директора 
Секретар тендерного комітету фахівець з 
публічних закупівель економічного підрозділу 
Заступник голови тендерного комітету, 
головна медична сестра.
Члени тендерного комітету:

Маме,

Томч

Іващенко

Іванова С.М.

Іванченко М.С.

Замкова Г.В.
(підпис)

ЗАПРОШЕНИЙ:
Представник Фізична особа-підприємець Петренко Віталій Миколайович.

(підпис)
Петренко В.М.


