
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-03-19-002320-c
Дата формування звіту: 18 червня 2021

Найменування замовника: УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

26198169

Місцезнаходження замовника: бул. Т. ШЕВЧЕНКА, будинок 1, Тернопіль,
Тернопільська область, 46001, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і
серветки

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:33760000-5: Туалетний папір, носові
хустинки, рушники для рук і серветки

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або
місце виконання
робіт чи надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

туалетний папір,
носові хустинки,
рушники для рук і
серветки

ДК 021:2015:
33760000-5 —
Туалетний папір,
носові хустинки,
рушники для рук і
серветки

46497
Одиниця

м. Тернопіль
дошкільні
навтальні заклади
, початкові
школи,, Тернопіль,
Тернопільська
область, 46001,
Україна

до 15 травня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 30 Календарні 100



Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

19 березня 2021 10:54

Кількість учасників закупівлі: 6

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для
фізичної особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і відповідність
установленим законодавством вимогам
документів, що підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі
статтею 16 Закону України “Про публічні
закупівлі”, та наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 цього Закону

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ
ПАПІР"

325 441,08 UAH
з ПДВ

325 441,08
UAH з ПДВ

Учасник процедури закупівлі не відповідає
встановленим абзацом першим частини третьої статті
22 Закону вимогам до учасника відповідно до
законодавства
пропозиції повинен надати лист згоду з формальними
помилками. Формальними помилками слід вважати
перелік затверджений Наказом МІНІСТЕРСТВА
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ№710 від 15.04.2020 «Про
затвердження Переліку формальних помилок» .
2. Відповідно до Додатку 2 Тендерної документації ,
Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен
надати довідку щодо умов оплати -після поставки по
мірі надходження бюджетних призначень, повний
розрахунок -не пізніше останнього робочого дня дії
договору -надати довідку учасника щодо обізнаності з
умовами оплати.

ТОВ "Б-777" 393 042,36 UAH
з ПДВ

367 523,28
UAH з ПДВ

Учасник процедури закупівлі не відповідає
встановленим абзацом першим частини третьої статті
22 Закону вимогам до учасника відповідно до
законодавства
Відповідно до Додатку 2 Тендерної документації ,
Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен
надати довідку щодо обізнаності з умовами оплати дії
договору. Учасник не надав довідок що є порушенням
та невиконанням вимог тендерної документації
учасником

ТОВ "БОРЕЙ-ТРЕЙД" 409 205,52 UAH
з ПДВ

367 952,52
UAH з ПДВ

Учасник процедури закупівлі не відповідає
встановленим абзацом першим частини третьої статті
22 Закону вимогам до учасника відповідно до
законодавства
Відповідно до ч. 3.3 п. Розділу 3 Тендерної
документації, Учасник у складі своєї тендерної
пропозиції повинен надати лист згоду з формальними
помилками. Формальними помилками слід вважати
перелік затверджений Наказом МІНІСТЕРСТВА
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ№710 від 15.04.2020 «Про
затвердження Переліку формальних помилок» .
2. Відповідно до Додатку 2 Тендерної документації ,
Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен
надати довідку щодо обізнаності з умовами оплати дії
договору.



ТОВ “МІКОНТ” 425 046,96 UAH
з ПДВ

421 863,24
UAH з ПДВ

Учасник процедури закупівлі не відповідає
встановленим абзацом першим частини третьої статті
22 Закону вимогам до учасника відповідно до
законодавства
Відповідно до рішення постійно діючої
адміністративної колегії Антимонопольного комітету з
розгляду скарг про порушення законодавства у сфері
публічних закупівель від 26. 05.2021 року №11647-р/пк-
пз , яка зобов’язала СКАСУВАТИ рішення засідання
тендерного комітету Управлінням освіти і науки
Тернопільської міської ради про визначення
переможцем товариство з обмеженою відповідальністю
«Міжнародна інноваційна компанія нових технологій"»
,а саме:
Відповідно до Тендерної документації, Додатку 2
Технічні вимоги до товару Учасник у складі своєї
тендерної пропозиції в порівняльній таблиці позиції 1,
а саме макулатура та целюлоза не надав інформація
про те ,що матеріал запропонованого товару не
відповідає умовам технічної специфікації та іншим
вимогам щодо предмета закупівлі тендерної
документації

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛІДЕР СЕРВІС ОПТ
ТОРГ"

432 573,12 UAH
з ПДВ

425 046,00
UAH з ПДВ

Учасник процедури закупівлі не відповідає
встановленим абзацом першим частини третьої статті
22 Закону вимогам до учасника відповідно до
законодавства
Відповідно до Тендерної документації, Додатку 2
Технічні вимоги до товару Учасник у складі своєї
тендерної пропозиції повинен подати документи для
підтвердження якості запропонованого товару
Гарантійний лист від Учасника про те, що термін
придатності товару на момент поставки буде не менш
ніж 80% від терміну придатності визначеного
виробником.
Гарантійний лист Учасника, яким підтверджується
інформація про можливість поставки запропонованого
товару, який є предметом закупівлі цих торгів, та
пропонується Учасником, у необхідній кількості,
необхідної якості зі строками придатності та в терміни,
визначені цією тендерною документацією та
тендерною пропозицією Учасника торгів.
Гарантійний лист Учасника з інформацією про
відповідність запропонованого товару вимогам
тендерної документації та порівняльною таблицею
відповідності запропонованого учасником товару
вимогам тендерної документації, яка повинна містити:
вимоги замовника, параметри запропонованого
учасником товару. Учасником відповідних документів
не надано.



ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГРЕНЛАНДІЯ НВП"

494 500,00 UAH
з ПДВ

494 500,00
UAH з ПДВ

Учасник процедури закупівлі не виправив виявлені
замовником після розкриття тендерних пропозицій
невідповідності в інформації та/або документах, що
подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24
годин з моменту розміщення замовником в
електронній системі закупівель повідомлення з
вимогою про усунення таких невідповідностей,
Учасник процедури закупівлі не відповідає
встановленим абзацом першим частини третьої статті
22 Закону вимогам до учасника відповідно до
законодавства
Вимога про усунення невідповідностей : Відповідно до
Розділу 1 Додатку №1 до Тендерної документації,
Учасники повинні надати Довідка в довільній формі, за
підписом уповноваженої особи Учасника та завірений
печаткою (у разі використання), в якому зазначається
інформація про наявність обладнання та матеріально –
технічної бази для виконання умов договору стосовно
постачання предмету закупівлі. В довідці має бути
обов’язково зазначено наявність приміщень: (адреси та
площа) та наявність власного(них)/ орендованого/(них)
транспортних засобів, якими буде здійснюватися
доставка товару. Надати копії свідоцтва про
реєстрацію транспортного засобу на кожен із
зазначених в довідці власних транспортних засобів *;
Примітка *: у разі , якщо Учасник орендує
автотранспорт, надати копії договорів про оренду або
надання Учаснику відповідних послуг перевезення,
укладеного згідно з вимогами чинного законодавства.
яким буде здійснюватися постачання предмету
закупівлі (чинний на 2021 рік). Замовник залишає за
собою право здійснити перевірку інформації та запит
підтверджуючих документів за змістом довідки
Учасника про наявність обладнання та матеріально -
технічної бази. Довідка в довільній формі, за підписом
уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою
(у разі використання), в якому зазначається наступна
інформація: - працівники відповідної кваліфікації, які
мають необхідні знання та досвід та будуть залучені
для виконання умов договору та поставки товару
(обов’язково зазначають: кількість працівників, посада
і спеціальність кожного працівника). Довідка в
довільній формі про досвід виконання аналогічного(их)
договору(ів) з інформацією про Замовника з яким
укладено договір, предметом закупівлі тощо.
Скановану копію з оригіналу аналогічного(их)
договору(ів) відповідно до п. 3.1. (не менше одного). На
підтвердження поданого договору надати скановану
копію з оригіналу листа-відгуку про співпрацю та
виконання даного договору від Покупця, що вказані в
п. 3.1. та 3.2. (не менше одного). Відгук повинен мати
посилання на договір який виконувався та бути
належно оформлений, містити вихідний номер та дату
видачі такого документу. Замовниками згідно з
договорами можуть бути суб’єкти будь-якої форми
власності*.

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

Відсутня

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з
Законом про публічні закупівлі



Дата укладення договору про
закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: Відсутній

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%


