
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

ЗВІТ  

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої 

кваліфікації  

№ 4 від 03.02.2015р. 

1. Замовник.  

1.1. Найменування. Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19. 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 14039945. 

1.3. Місцезнаходження. Вул.. Братів Бойчуків, 2, м. Тернопіль, 46023. 

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). Петрів Володимир Григорович, 

голова комітету з конкурсних торгів, вул.. Братів Бойчуків, 2, м. Тернопіль, 46023, 

телефон (0352) 26-98-68, телефакс (0352) 26-98-68. 
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. 56.29.2 - Послуги їдалень (56.29.20-00.00- послуги 

їдалень) (послуги з організації харчування дітей). 
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Вул.. Братів Бойчуків, 2, 

м. Тернопіль, 46023 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2015 року. 

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.  

5. Інформування про процедуру закупівлі.  

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про 

закупівлю. --- 

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. ВДЗ № 137 

(26.11.2014) від 26.11.2014р. № 197867 (ТРП). 
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. ВДЗ № 163 

(05.01.2015) від 05.01.2015р. № 001602 (ТРП). 
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-

порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. ВДЗ № 172 (20.01.2015) від 

20.01.2015р. № 016213 (ТРП). 
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.3 (Троє). 

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Фізична особа підприємець Гриців Жанна 

Анатоліївна, Фізична особа підприємець Олексів Іван Микитович, Фізична особа 

підприємець Єліфьоров Віктор Леонідович. 
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

Фізична особа підприємець Гриців Жанна Анатоліївна – 2706816325. 

Фізична особа підприємець Олексів Іван Микитович – 2028404611. 

Фізична особа підприємець Єліфьоров Віктор Леонідович – 1916421510. 

6.4. Місцезнаходження/місце проживання. 
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Фізична особа підприємець Гриців Жанна Анатоліївна - 46005, м. Тернопіль, вул. 

Микулинецька 16/43. 

Фізична особа підприємець Олексів Іван Микитович - 47710, Тернопільська обл.., 

Тернопільський р-н., с. Шляхтинці 3. 

Фізична особа підприємець Єліфьоров Віктор Леонідович - 46018, м. Тернопіль, 

бульвар Просвіти 13/18, тел. 067-352-27-68. 

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.  

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 25.12.2014р. до 10:00. 

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 25.12.2014р. о 11:00. 

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 3 (Три). 

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування 

процедури двоступеневих торгів). --- 

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.  

Фізична особа підприємець Гриців Жанна Анатоліївна – 500 000,00 грн. без ПДВ. 

Фізична особа підприємець Олексів Іван Микитович – 329 800,00 грн. без ПДВ. 

Фізична особа підприємець Єліфьоров Віктор Леонідович – 411 400,00 грн. без ПДВ. 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення. 

Пропозиція конкурсних торгів надана Фізичною особою - підприємець Гриців Жанна 

Анатоліївна (далі - Учасник) відхилена на підставі пунктів першого та третього 

частини першої статті  29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а 

саме: учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 

цього Закону та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації 

конкурсних торгів. 
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів. 

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:  

 найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 329 800,00 грн. (Триста 

двадцять дев’ять тисяч вісімсот 

грн. 00 коп.) без ПДВ.;  

      (цифрами і словами) 

 найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 411 400,00 грн. (Чотириста 

одинадцять тисяч чотириста 

грн. 00 коп.) без ПДВ ;  

      (цифрами і словами) 

 ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 329 800,00 грн. (Триста 

двадцять дев’ять тисяч вісімсот 

грн. 00 коп.) без ПДВ. ;  

      (цифрами і словами) 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 29.12.2014р. 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Фізична особа підприємець Олексів Іван 

Микитович. 
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 2028404611. 

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 

телефон, телефакс. Вул. Тернопільська,3, с. Шляхтинці, Тернопільського району 

Тернопільської області, телефон 096-95-65-667. 
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 

16.01.2015р. та сума, визначена в договорі про закупівлю 329 800,00 грн. (Триста двадцять 

дев’ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) без ПДВ. 
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. Фізична особа підприємець Олексів Іван Микитович, Фізична особа 

підприємець Єліфьоров Віктор Леонідович. 
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 

16 Закону. Фізична особа підприємець Гриців Жанна Анатоліївна. 

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону. 

Фізична особа підприємець Олексів Іван Микитович, Фізична особа підприємець 

Єліфьоров Віктор Леонідович. 
- 13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 

Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника. Фізична особа підприємець 

Гриців Жанна Анатоліївна. Обставини: Відсутня довідка в довільній формі за підписом 

керівника Учасника про те, що учасник підтверджує, що відносно нього не відкрито 

ліквідаційну процедуру; Відсутня довідка з управління інформаційно – аналітичного 

забезпечення УМВС України про те, що уповноважена особа (уповноважені особи) 

учасника, які мають право укладати договори (угоди), пов’язані з господарською 

діяльністю, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з 

яких не знято або не погашено у встановленому законом порядку або довідка в 

довільній формі за підписом керівника повинна містити печатку Учасника  про те, що 

уповноважена особа (уповноважені особи) учасника, які мають право укладати 

договори (угоди), пов’язані з господарською діяльністю, не було засуджено за злочин, 

вчинений з корисливих мотивів, судимість з яких не знято або не погашено у 

встановленому законом порядку не більше місячної давнини відносно дати розкриття 

пропозицій конкурсних торгів; Відсутня довідка про відсутність підстав для відмови в 

участі у процедурі закупівлі у відповідності до ст. 17 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель», довідка  за підписом Учасника, складена згідно з Додатком 9 

документації конкурсних торгів; Відсутній витяг або інформаційна довідка з Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення видану на 

уповноважену особу Учасника, який має право на підписання договору за 

результатами торгів (Оформлений відповідно до Наказу Міністерства юстиції України 

від 11.01.2012р. №39/5.)  або довідка в довільній формі за підписом керівника повинна 

містити печатку Учасника  з надання інформації стосовно осіб, які вчинили корупційне 

правопорушення видану на уповноважену особу Учасника, який має право на 

підписання договору за результатами торгів не більше місячної давнини відносно дати 

розкриття пропозицій конкурсних торгів; Відсутня довідка виданої Міністерством 

доходів і зборів України (або його територіальним органом, або податкової інспекції) 

або довідка в довільній формі за підписом керівника повинна містити печатку 

Учасника про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету, яка 

дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів; Відсутня довідка на 

фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом керівника Учасника, що суб’єкт 

господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався або не 

притягувався 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).  
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). Пропозиція конкурсних торгів надана Фізичною особою 

- підприємець Гриців Жанна Анатоліївна (далі - Учасник) відхилена на підставі пунктів 
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першого та третього частини першої статті  29 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель», а саме: учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, 

встановленим статтею 16 цього Закону та пропозиція конкурсних торгів не відповідає 

умовам документації конкурсних торгів. 

Отримана пропозиція конкурсних торгів не містить наступні документи, які 

передбачені документацією конкурсних торгів:  

- Відсутній реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих 

документів в складі пропозиції конкурсних торгів та навпроти документа вказується 

номер сторінки, на якій він знаходиться; 

- Інформація про субпідрядників; 

- Довідка за формою щодо наявності документально підтвердженого досвіду 

виконання аналогічних договорів; 

- Копії аналогічних договорів; 

- Відсутня довідка з обслуговуючого банку про відкриття поточного 

(розрахункового) рахунку та про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за 

кредитами по даному рахунку видана не більше місячної давнини відносно  дати 

розкриття пропозицій конкурсних торгів; 

- Відсутня довідка (або скорочений витяг) або довідка в довільній формі за 

підписом керівника Учасника та повинна містити печатку про відсутність учасника  в 

єдиному реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про 

банкрутство, видана Міністерством юстиції України (відповідні структурні підрозділи 

Міністерства юстиції України, головні управління юстиції в областях, містах, що 

забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства) або довідка в довільній 

формі за підписом керівника повинна містити печатку Учасника про відсутність 

учасника  в єдиному реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі 

про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій 

конкурсних торгів; 

- Відсутня довідка в довільній формі за підписом керівника Учасника про те, що 

учасник підтверджує, що відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру; 

- Відсутня довідка з управління інформаційно – аналітичного забезпечення УМВС 

України про те, що уповноважена особа (уповноважені особи) учасника, які мають 

право укладати договори (угоди), пов’язані з господарською діяльністю, не було 

засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з яких не знято або не 

погашено у встановленому законом порядку або довідка в довільній формі за підписом 

керівника повинна містити печатку Учасника  про те, що уповноважена особа 

(уповноважені особи) учасника, які мають право укладати договори (угоди), пов’язані з 

господарською діяльністю, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих 

мотивів, судимість з яких не знято або не погашено у встановленому законом порядку 

не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів; 

- Відсутня інформація про службових (посадових) осіб учасника, яких 

уповноважено учасником здійснювати зв'язок із Замовником із зазначенням ПІБ 

(повністю) та контактних телефонів; 

- Відсутня довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі 

закупівлі у відповідності до ст. 17 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель», довідка  за підписом Учасника, складена згідно з Додатком 9 документації 

конкурсних торгів; 

- Відсутній витяг або інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні правопорушення видану на уповноважену особу Учасника, який 

має право на підписання договору за результатами торгів (Оформлений відповідно до 

Наказу Міністерства юстиції України від 11.01.2012р. №39/5.)  або довідка в довільній 

формі за підписом керівника повинна містити печатку Учасника  з надання інформації 

стосовно осіб, які вчинили корупційне правопорушення видану на уповноважену особу 

Учасника, який має право на підписання договору за результатами торгів не більше 

місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів; 



- Відсутня довідка виданої Міністерством доходів і зборів України (або його 

територіальним органом, або податкової інспекції) або довідка в довільній формі за 

підписом керівника повинна містити печатку Учасника про відсутність заборгованості 

по обов’язковим платежам до бюджету, яка дійсна на дату розкриття пропозицій 

конкурсних торгів; 

- Відсутня довідка на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом керівника 

Учасника, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років 

притягувався або не притягувався 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); 

- Відсутня інформаційна довідка щодо осіб, які мають право укладати договори 

(угоди), пов’язані з господарською діяльністю підприємства; 

- Відсутні істотні умови договору; 

- Відсутня довідка в довільній формі  про те, що учасником будуть застосовані 

заходи із захисту довкілля відповідно до вимог законодавства; 

- Відсутня довідка, яка містить відомості про підприємство (додаток 5 до 

документації конкурсних торгів); 

- Відсутнє технічне завдання; 

- Відсутня згода учасника у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати 

лист-згоду на виправлення арифметичних помилок; 

- Відсутня довідка в довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності) за 

підписом керівника Учасника, в якій Учасник має зазначити місце реєстрації та 

підтвердити факт, що він не зареєстрований на території, яка віднесена до переліку 

офшорних зон, затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 

2011р. №143-р. 

 Отже, пропозиція конкурсних торгів не відповідає встановленим вимогам 

документації конкурсних торгів. 

Учасника пропозиція конкурсних торгів якого відхилено із зазначенням 

аргументованих підстав повідомлено протягом трьох робочих днів з дати прийняття 

такого рішення та оприлюднено відповідно до статті 10 Закону інформацію про 

відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстав на веб – порталі 

«Вісник державних закупівель» www.tender.me.gov.ua. 

Методика оцінки 

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція 

конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально 

можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за 

формулою: 

Бобчисл = (Цmin /Цобчисл)*100, де  

Бобчисл  - обчислювана кількість балів; 

Цmin – найнижча ціна; 

Цобчисл  - ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється; 

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна» 

Кращою є та пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів (100%). 

16. Склад комітету з конкурсних торгів: 

Петрів Володимир Григорович - голова комітету з конкурсних торгів 

Франків Наталія Сергіївна - заступник голови комітету з конкурсних торгів 

Мізь Галина Михайлівна - секретар комітету з конкурсних торгів 

Ухач Олександра Василівна - член комітету з конкурсних торгів 

Антонюк Сергій Миколайович - член комітету з конкурсних торгів 

 

Голова комітету з конкурсних торгів ___________________ /Петрів В.Г./ 

         (підпис, М.П.) 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
http://www.tender.me.gov.ua/
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