
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ 

засідання тендерного комітету Міністерства оборони України 

щодо розгляду пропозицій учасників відбору за переговорною 

процедурою закупівлі спідньої білизни (18310000-5) (Сорочка та кальсони 

зимові, вид 2 та вид 3) 

 

31.01.2019                                             м. Київ                                       №75/27/4 
 
 

І. Переговорна процедура закупівлі спідньої білизни (18310000-5) 

(Сорочка та кальсони зимові, вид 2 та вид 3): лоти 1 – 2 Спідня білизна 

(18310000-5) (Сорочка та кальсони зимові, вид 2), лот 3. Спідня білизна 

(18310000-5) (Сорочка та кальсони зимові, вид 2 та вид 3): 1) Сорочка та 

кальсони зимові, вид 2, 2) Сорочка та кальсони зимові, вид 3 проводиться 

Міністерством оборони України відповідно до номера процедури закупівлі                                      

UA-2019-01-16-000864-c оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого 

органу.  

За результатами проведеного аукціону електронною системою 

закупівель визначено найбільш економічно вигідну цінову пропозицію 

учасника відбору: 

за лотами 2 та 3 – фізична особа-підприємець ЛАВРЕНЮК ОЛЕНА 

ГРИГОРІВНА. 

 

ІІ. За результатами розгляду цінової пропозиції та інших сканованих 

копій документів, розміщених в електронному вигляді на електронному 

майданчику, на предмет їх відповідності вимогам оголошення про проведення 

відбору учасників та за погодженням з фахівцями Юридичного департаменту 

Міністерства оборони України, встановлено наступне: 

фізична особа-підприємець Лавренюк Олена Григорівна у складі цінової 

пропозиції надала всі документи в електронному вигляді, що були визначені в 

оголошенні про проведення відбору учасників на закупівлю, крім:  

аналогічного договору та відгуку до нього (у файлі “Договір +відгук 

+наклад.” оприлюднені документи за предметом закупівлі “футболки та 

сорочки (1833) Фуфайка (з короткими рукавами) тип 2, вид 2”); 

висновку про результати перевірки зразка предмета речового майна (у 

файлі “Висновок 1” оприлюднений висновок про відповідність зразку –

“Сорочка та кальсони демісезонні” вид 2 вимогам ТУ У 14.1-00034022-150:2016 

сповіщення про зміни №1 “Сорочка та кальсони демісезонні –СД, КД“).  

Забезпечення цінової пропозиції надано у формі гарантії, виданої 

акціонерним товариством “РВС БАНК” від 25.01.2019 за лотом 2 – №428-19Г 

та за лотом 3 – №429-19Г. Гарантії відповідають вимогам оголошення про 

проведення відбору учасників на закупівлю. 

Слід зазначити, що відповідно до доповідної відділу планування та 

забезпечення роботи тендерного комітету управління проведення закупівель 

Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів 
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Міністерства оборони України від 29.01.2019 № 1210 зі змісту якої на 

виконання пункту 8 частини першої статті 4 Закону України “Про особливості 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення 

потреб оборони” фізична особа-підприємець Лавренюк Олена Григорівна 

(ЄДРПОУ 2877707766, юридична адреса: вул. Лебедєва-Кумача, буд. 12, кв. 50, 

м. Київ, 03058 та поштова адреса вул. Златоустівська, буд. 30, кв. 59, м. Київ, 

01054 вчинила порушення замовника, а саме: дата порушення 09.07.2018 року,  

порушено термін постачання за договором від 06.04.2018 №286/3/18/148 (акт 

приймання контролю товару за якістю №1 від 06.07.2018 та акт приймання 

контролю товару за якістю №2 від 04.07.2018). 

 

ІІІ. Розгляд пропозиції учасника процедури закупівлі спідньої білизни 

(18310000-5) (Сорочка та кальсони зимові, вид 2 та вид 3) три лоти 

завантажених на електронних майданчиках членами тендерного комітету. 

За результатами розгляду та обговорення цінової пропозицій та інших 

документів учасника членами тендерного комітету запропоновано: 

– відповідно до вимог абзацу четвертого пункту 8 частини першої 

статті 4 Закону України “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і 

послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони” відхилити цінову 

пропозицію фізичної особи-підприємця Лавренюк Олени Григорівни на 

закупівлю спідньої білизни (18310000-5) (Сорочка та кальсони зимові, вид 2 та 

вид 3) три лоти лотами 2 та 3. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до вимог абзацу четвертого пункту 8 частини першої 

статті 4 Закону України “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і 

послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони” відхилити цінову 

пропозицію фізичної особи-підприємця Лавренюк Олени Григорівни на 

закупівлю спідньої білизни (18310000-5) (Сорочка та кальсони зимові, вид 2 та 

вид 3) три лоти лотами 2 та 3. 


