Додаток
з/п

1
1.

Назва
замовника

Ідентифікатор
Назва
закупівлі у системі
користувача,
електронних публічних
який залишив
закупівель PROZORRO
відгук
2
3
4
Тернопільська Ідентифікатор тендеру Анонімний
міська рада
UA-2021-03-04-000571-a користувач
Послуги з обробки даних
(віртуальний
хмарний
датацентр)

2.

Тернопільська Ідентифікатор тендеру
міська рада
UA-2021-03-19-000127-c
Послуги телевізійного
виробництва –
виготовлення та
трансляція програм
прямого ефіру

ГО
«Центр
громадського
моніторингу
та
досліджень»

Короткий зміст
відгуку

Короткий зміст відповіді
замовника

5
Чому
проведено
"Закупівлю
без
використання
електронної
системи",
якщо
сума
договору
перевищує 50 000
грн?

6
Процедуру
застосовано
відповідно до п.7 ст. 3
Закону
України
«Про
публічні закупівлі» (існує
необхідність захисту прав
інтелектуальної власності)

Лист ГО «Центр
громадського
монітору та
досліджень» до
Державної
аудиторської
служби 27.04.2021
(необґрунтований
вибір переможця,
ТД не відповідає
вимогам
законодавства)

Тернопільська міська рада,
що
є
Замовником
в
розумінні Закону України
від 25.12.2015 № 922-VIII
«Про публічні закупівлі» зі
змінами та доповненнями, з
метою
забезпечення
ефективного та прозорого
здійснення
закупівель
товарів, робіт і послуг, діє в
межах та відповідно до
вимог Закону України «Про
публічні
закупівлі»
та
нормативно-правових актів
у
сфері
публічних
закупівель. Порушень за
результатами перевірки не

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат
58E2D9E7F900307B04000000EC2531003ECF8F00
Підписувач Шевчук Світлана Михайлівна
Дійсний з 04.02.2021 0:00:00 по 04.02.2023 0:00:00

Тернопільська міська рада
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Інші вчинені
дії на отриманий відгук
7

27. 04. 2021 ініційовано
перевірку.
Західним офісом
Держаудитслужби проведено
моніторинг цієї закупівлі. За
результатами проведеного
моніторингу – порушень не
встановлено (висновок від
20.05.2021)

3.

Тернопільська Ідентифікатор тендеру
міська рада
UA-2021-03-29-000259-c
Сервери (веб-сервери)

4.

Тернопільська Ідентифікатор тендеру
міська рада
UA-2021-08-13-004690-b
Послуги з поточного
ремонту фасаду частини
будівлі, що
використовується
Центром надання
адміністративних послуг
Тернопільської міської
ради по вул. Князя
Острозького, 6,
м. Тернопіль

ТД не
Лист ГО «Центр
відповідає
громадського
вимогам
монітору та
законодавства досліджень» до
замовника
31.03.2021
ГО «Центр
громадського
моніторингу
та досліджень

Лист ГО «Центр
громадського
монітору та
досліджень» до
територіального
відділення АМКУ
щодо встановлення
факту
антиконкурентних
узгоджених дій
26.10.2021 (змова
між учасниками
закупівлі)

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат
58E2D9E7F900307B04000000EC2531003ECF8F00
Підписувач Шевчук Світлана Михайлівна
Дійсний з 04.02.2021 0:00:00 по 04.02.2023 0:00:00

виявлено
Замовником
враховано
запропоновані рекомендації
та внесено зміни до
тендерної документації по
даній закупівлі, про що
повідомлено ГО листом від
28.04.2021 № 8817-Ю
Тернопільська міська рада,
що
є
Замовником
в
розумінні Закону України
від 25.12.2015 № 922-VIII
«Про публічні закупівлі» зі
змінами та доповненнями, з
метою
забезпечення
ефективного та прозорого
здійснення
закупівель
товарів, робіт і послуг, діє в
межах та відповідно до
вимог Закону України «Про
публічні
закупівлі»
та
нормативно-правових актів
у
сфері
публічних
закупівель.
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