
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ 

 

засідання тендерного комітету Міністерства оборони України щодо розгляду пропозицій 

учасників відбору на закупівлі індивідуальне обмундирування (35810000-5) (Штани 

вітровологозахисні зимові, вид 1 та вид 6) 

 

29.01.2019                                               м. Київ                                      №75/18/4 

 

СЛУХАЛИ: 

 

І. Переговорна процедура на закупівлю індивідуальне обмундирування  

(35810000-5) (Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 та вид 6) сім лотів 

проводиться Міністерством оборони України відповідно до оголошення  

UA-2019-01-14-001819-c від 14.01.2019. 

 

Під час аукціону електронною системою автоматично визначено учасника з 

найбільш економічно вигідною пропозицією відбору учасників, а саме: За лотом 4 – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВИРОБНИЧА 

ОРГАНІЗАЦІЯ “ХАРКІВ” (надалі – ТОВ “ВО “ХАРКІВ” ). 

ТОВ “ВО “ХАРКІВ” – за лотом 4 у складі пропозиції надано документи, 

визначені оголошенням про проведення відбору учасників для підтвердження 

кваліфікаційним та іншим вимогам замовника.  

Забезпечення цінової пропозиції подано у формі електронної банківської 

гарантії виданої акціонерним товариством «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» від 

23.01.2019 № 12392/1-3 – за лотом 4. Банківська гарантія відповідає вимогам 

оголошення. 

Для підтвердження відповідності цінової пропозиції технічним, якісним, 

кількісним та іншим вимогам замовника учасник у складі пропозиції ТОВ “ВО 

“ХАРКІВ” за лотом 4 надав висновок про результати перевірки зразка предмета 

речового майна на штани вітровологозахисні зимові, вид 1, виданий учаснику 

Головним управлінням розвитку та супроводження матеріального забезпечення 

Збройних Сил України № 576 від 26.12.2018 та дійсний до 26.12.2019. 

 

Відділом планування та забезпечення роботи тендерного комітету Департаменту 

державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони 

України надано доповідну із інформацією про учасників, які вчинили порушення 

відповідно до пункту 8 частини 1 статті 4 Закону України “Про особливості 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб 

оборони” в якій зазначено наступне: 

ТОВ “ВО “ХАРКІВ” код ЄДРПОУ 36817060, не виконав умови (умов) договору 

щодо якості та/або терміну поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг - 

більше одного разу, а саме: 



До протоколу від 29.01.2019 № 75/18/4 

 

2 

 Договір від 20.09.2018 №286/3/18/278, *дата порушення 24.11.2018 року 

(порушено термін постачання на 24 доби (Акт приймання контролю 

товару за якістю) № 278/01/КЯ/1 від 23.11.2018; 

 Договір від 20.09.2018 № 286/3/18/278 *дата порушення 13.12.2018 року 

(порушено термін постачання на 12 діб) (Акт приймання контролю товару 

за якістю) № 278/02/КЯ/1 від 12.12.2018. 

Враховуючи вищезазначену інформацію, членами тендерного запропоновано 

відповідно до пункту 8 частини 1 статті 4 Закону України “Про особливості 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб 

оборони” відхилити цінову пропозицію ТОВ “ВО “ХАРКІВ” за лотом 4 

індивідуальне обмундирування (35810000-5) (Штани вітровологозахисні зимові, вид 

1 та вид 6) сім лотів, у зв’язку із не виконанням умови (умов) договору щодо якості 

та/або терміну поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг - більше  

одного разу. 

 

ІІІ. За результатами розгляду та обговорення цінових пропозицій та інших 

документів учасників членами тендерного комітету запропоновано: 

відповідно до пункту 8 частини першої статті 4 Закону України “Про 

особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого 

забезпечення потреб оборони” відхилити цінову пропозицію ТОВ “ВО “ХАРКІВ” – 

за лотом 4 на закупівлю індивідуальне обмундирування (35810000-5) (Штани 

вітровологозахисні зимові, вид 1 та вид 6) сім лотів, у зв’язку із не виконанням умови 

(умов) договору щодо якості та/або терміну поставлених товарів, виконаних робіт, 

наданих послуг - більше одного разу. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відповідно до пункту 8 частини першої статті 4 Закону України “Про 

особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого 

забезпечення потреб оборони” відхилити цінову пропозицію ТОВ “ВО “ХАРКІВ” – 

за лотом 4 на закупівлю індивідуальне обмундирування (35810000-5) (Штани 

вітровологозахисні зимові, вид 1 та вид 6) сім лотів, у зв’язку із не виконанням умови 

(умов) договору щодо якості та/або терміну поставлених товарів, виконаних робіт, 

наданих послуг - більше одного разу. 

 


