
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №3 М.ЧЕРНІВЦІ
ПРОТОКОЛ

ЗАСІДАННЯ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

« 11 грудня » 2020 р. № 6 «м.Чернівці»

Присутні:
Голова тендерного комітету 
Заступник голови тендерного комітету 
Секретар тендерного комітету 
Член тендерного комітету 
Член тендерного комітету

Заморняк В.І. 
Дребіт Н.І. 
Рашківська Л.В. 
Васелюк О.Й. 
Товпіч Н.І.

ПОРЯДОК ДЕННИИ:
1. Про встановлення підстав для застосування переговорної процедури 

закупівлі згідно предмету Теплова енергія - код національного класифікатора України 
ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” -  09323000-9 (далі по тексту цього 
протоколу -  переговорна процедура закупівля).

2. Про прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю за 
результатами проведення переговорів з учасником Міське комунальне підприємство 
“Чернівцітеплокомуненерго» (далі по тексту цього протоколу - учасник) щодо 
застосування переговорної процедури закупівлі в порядку, передбаченому ст. 40 
Закону України «Про публічні закупівлі» (далі по тексту цього протоколу -  «Закон»), 
та оприлюднення інформації про закупівлю згідно з ст. ст. 10 та 40 Закону.

Щодо питання 1 порядку денного слухали:
Заморняка В.І., голову тендерного комітету та Товпіч Н.І., член тендерного 

комітету, юрисконсульт.
Доповідачі повідомили, що згідно ч. 1 ст. 40 Закону переговорна процедура 

закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник 
укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов 
договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі.

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі 
наявності підстав, що визначені п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону, в тому числі така процедура 
може бути застосована якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, 
поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного 
з таких випадків:

предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або 
художнього виконання;

укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького 
конкурсу;



відсутність конкуренції з технічних причин;
існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності;
укладення договору з постачальником "останньої надії" на постачання електричної 

енергії або природного газу;
Відповідно до п. 8 ч. 6 ст. 40 Закону повідомлення про намір укласти договір 

повинно містити в тому числі обґрунтування застосування переговорної процедури.

ВИСТУПИЛИ:
Заморняк В.І., голова тендерного комітету та Товпіч Н.І., член тендерного 

комітету, юрисконсульт.

ВИРІШИЛИ:
1. Закупівлю згідно предмету Теплова енергія - код національного 

класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” -  09323000-9 
здійснити шляхом застосування переговорної процедури закупівлі з підстави, що 
визначена п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону, а саме: відсутність конкуренції з технічних причин.

ГОЛОСУВАЛИ:

Склад комітету: Прізвище та 
ініціали

Результати голосування 
(«За», «Проти», 
«Утримався»):

Голова тендерного комітету Заморняк В.І. «За»

Заступник голови тендерного комітету Дребіт Н.І. «За»

Секретар тендерного комітету Рашківська Л.В. «За»

Члени тендерного комітету Васелюк О.Й. «За»

Члени тендерного комітету Товпіч Н.І. «За»

Щодо питання 2 порядку денного слухали:
Заморняка В.І., голову тендерного комітету та Товпіч Н.І., член тендерного 

комітету, юрисконсульт.
Доповідачі повідомили, що згідно з ч. З ст. 40 Закону Замовник (крім випадків, 

зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої цієї статті) під час проведення переговорів 
вимагає від учасника (учасників) надати підтвердження про відсутність підстав для 
відмови йому (їм) в участі у процедурі закупівлі відповідно до частини першої статті 
17 цього Закону.

Згідно з ч. 4 ст. 40 Закону за результатами проведених переговорів з учасником 
(учасниками) процедури закупівлі замовник приймає рішення про намір укласти



договір про закупівлю. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю 
обов’язково безоплатно оприлюднюється в електронній системі закупівель протягом 
одного дня після ухвалення рішення.

За результатами проведених переговорів сторонами погоджено обсяг закупівлі 
та її очікувану вартість на 2021 рік, про що складено відповідний протокол 
переговорів.

ВИСТУПИЛИ:
Заморняк В.І., голову тендерного комітету та Товпіч Н.І., член тендерного 

комітету, юрисконсульт.
ВИРІШИЛИ:
1. За результатами проведених переговорів з учасником прийняти рішення про 

намір укласти договір про закупівлю з Міським комунальним підприємством 
“Чернівцітеплокомуненерго».

2. Протягом одного дня з дня прийняття цього рішення оприлюднити через 
авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу в 
порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом, повідомлення про намір 
укласти договір про закупівлю із зазначенням обґрунтування застосування 
переговорної процедури закупівлі.

ГОЛОСУВАЛИ:

Склад комітету: Прізвище та 
ініціали

Результати голосування 
(«За», «Проти», 
«Утримався»):

Голова тендерного комітету Заморняк В.І. «За»

Заступник голови тендерного комітету Дребіт Н.І. «За»

Секретар тендерного комітету Рашківська Л.В. «За»

Члени тендерного комітету Васелюк О.Й. «За»

Члени тендерного комітету Товпіч Н.І. «За»

Підписи:

Голова тендерного комітету Заморняк В.І.

Заступник голови тендерного комітету Дребіт Н.І.
-------

Секретар тендерного комітету Рашківська Л.В.

Члени тендерного комітету Васелюк О.Й.

Члени тендерного комітету Товпіч Н.І.



ПРОТОКОЛ ПЕРЕГОВОРІВ
між ВИЩИМ ПРОФЕСІЙНИМ УЧИЛИЩЕМ №3 м.ЧЕРНІВЦІ ТА 

МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
«ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ПРИСУТНІ:
Представники від Замовника:
Голова тендерного комітету 
Заступник тендерного комітету 
Секретар тендерного комітету 
Члени тендерного комітету

Представник від Учасника:
Начальник служби юридично-правового забезпечення 
Всього 6 осіб

Заморняк В.І. 
Дребіт Н.І. 
Рашківська Л.В. 
Васелюк О.Й. 
Товпіч Н.І.

Мадай Н.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Проведення переговорів з учасником щодо визначення постачальника за 

переговорною процедурою закупівлі для забезпечення тепловою енергією на 
2021 рік.
СЛУХАЛИ:
1. Голова тендерного комітету Заморняк В.І. повідомив, що враховуючи 
об’єктивну відсутність конкуренції з технічних причин щодо постачання 
теплової енергії, єдиний можливий постачальник МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» відповідно до зведеного 
переліку суб’єктів природних монополій №26.

Відповідно до затвердженого річного плану закупівель на 2021 рік виникає 
необхідність з організації та проведення закупівлі послуг за предметом закупівлі: 
ДК 021:2015, код 09323000-9 Централізоване опалення.

Також, частиною 10 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» 
№922-УІІІ від 25.12.2015 року (далі -  Закон) встановлено заборону придбання 
товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та 
укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг 
до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права 
ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури 
відкритих торгів або застосування цього Закону.

Таким чином, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону може бути 
застосована переговорна процедура закупівлі, яка для укладання договору з 
обраним учасником вимагає відповідно попереднього проведення з ним 
переговорів.

Голова тендерного комітету Заморняк В.І. повідомив, що задля дотримання 
вимог Закону щодо оприлюднення інформації про закупівлю та визначення 
переможця торгів з наступним підписанням договору про закупівлю, сторони



г

(Замовник торгів та Учасник) дійшли домовленості (погодили) загальну вартість 
закупівлі послуг, що є предметом закупівлі.
УХВАЛИЛИ:

Враховуючи зазначене вище, а також беручи до уваги необхідність 
оформлення договірних відносин між представниками Замовника та Учасника за 
результатами проведених переговорів досягнута домовленість про наступне:

Процедура закупівлі -  переговорна процедура закупівлі (в порядку ч.2 
ст.40 Закону).

, Найменування предмета закупівлі: теплова енергія (код за ДК 021:2015 
09323000-9 Централізоване опалення).

Повна назва учасника: МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЧЕРНІВЦІТЕПЛ ОКОМУНЕНЕРГО».

Вартість предмета закупівлі: 348100,00 грн. (триста сорок вісім тисяч сто 
гривень 00 копійок), в т.ч.ПДВ.

Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету -  348100,00 грн.
Місце постачання: за адресою Замовника: Чернівецька обл. м.Чернівці, 

вул.Г оловна, 127.
Строк постачання: 2021 рік.
Умови постачання переговорної процедури закупівлі: чатина 2 статті 40 

Закону:
Представник учасника підтвердив можливість постачання теплової енергії 

згідно затвердженого тарифу на вище вказану вартість.
Сторони домовились вважати форму цінової пропозиції, де зазначаються 

назва постачальника та вартість пропозиції (закупівлі) інформацію, що зазначена 
у даному протоколі переговорів.

З метою оптимізації процесу проведення вказаної процедури закупівлі, 
сторони домовились вважати цей протокол переговорів також остаточним, якщо 
після нього не буде підписаний інший протокол переговорів.

Від Замовника:
Вище професійне училище №3 м.Чернівці

Від Учасника:
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЧЕРНІВЦІТЕПЛ ОКОМУНЕНЕРГ О»

Голова тендерного комітету 
Заступник тендерного комітету 
Секретар тендерного комітету 
Члени тендерного комітету

Начальник служби юридично-правового забезпечення Мадай Н.О.



ПРОТОКОЛ
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

«31 грудня» 2020 р. № _7 «м. Чернівці »

Враховуючи статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі», Положення 
про уповноважену особу, що затверджене наказом ВПУ №3 м.Чернівці від 13.04.2020р.
№75.

ВИРІШИВ (ВИРІШИЛА):
1. Враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції з технічних причин щодо 

постачання центрального водопостачання та водовідведення, відповідно до зведеного 
переліку суб’єктів природних монополій №174, код національного класифікатора України 
ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» -  Д К  021:2015-65100000-4 П ослуги з  
розподілу води т а супут ні послуги  -  єдиний можливий постачальник КП 
«Чернівціводоканал» -  переможець).

2. Ухвалити рішення про намір укласти договір про закупівлю з КП 
«Чернівціводоканал».

3. Протягом одного дня з дня ухвалення цього рішення оприлюднити через 
авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, 
встановленому Уповноваженим органом та Законом, повідомлення про намір укласти 
договір про закупівлю.

Уповноважена особа Рашківська Л.В.



ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №3 м.ЧЕРНІВЦІ

ПРОТОКОЛ № 1

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 
м.Чернівці 4 04 січня 2021 року

Річний план закупівель на 2021 рік

Керуючись статтями 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - 
Закон), Положенням про Уповноважену особу, відповідальну за організацію та 
проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель у Вищому професійному 
училищі №3 м.Чернівці, затвердженим наказом від 13.04.2020р. №75, необхідно 
забезпечити планування закупівель у межах визначених потреб замовника.

Планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі 
товарів, робіт і послу, заплановані закупівлі включаються до річного плану 
закупівель (далі -  річний план), річний план та зміни до нього безоплатно 
оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти 
робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього, закупівля 
здійснюється відповідно до річного плану.

Виникла потреба у закупівлях,а саме:
- Надання консультативних послуг з питань обслуговування програмного 
забезпечення комп’ютерної програми «Програмний комплекс обліку ресурсів» 
(ТОВ «Ресурс-системс»);
- Послуги з ремонту та технічного обслуговування оргтехніки (ПП Дайка С.С.);
- Технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання 
(АТ «Оператор газорозподільної системи» Чернівцігаз);
- Обслуговування вогнегасників (ПП Сироїжко В.С.);
- Вимірювання опору заземлення (Чернівецьке ВПУР);
- Телекомунікаційні послуги (ПАТ Укртелеком);
- Послуги з підтримки доступу суб’єкта освітньої діяльності до ЄДЕБО (ДП 
«Інфоресурс»);
- Технічне обслуговування димовентиляційних каналів (ВСТ «Житловик»);
- Налагодження і технічне обслуговування автоматики безпеки опалювальних 
котлів (АТ «Чернівцігаз»);
- Розподіл газу (АТ «Чернівцігаз»);
- Поводження з побутовими відходами -  зберігання, перевезення і захоронення 
ТПВ (ТзОВ «Альтфатер Чернівці»);
- Технічне обслуговування автоматики пожежної сигналізації 
(ФОП Сироїжко В.С);
- Спостереження за пожежною сигналізацією (ПП «Пожспецтех -  Захід);
- Надання доступу до мережі інтернет (ТзОВ «Інтелект -  Груп»);
- Супроводження комплексів програм «Автоматизація бухгалтерського обліку» 
(1Ш Кімчинський М.В.).



УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА:
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Річний план закупівель на 2021 рік, доповнивши його предметом  

закупівлі за:
- ДК 021:2015: 72260000-5 -  Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням 
(ТОВ Ресурс-системс) КЕКВ 2240- 17475,00 грн.;
- ДК 021:2015:50300000-8 -  Ремонт, технічне обслуговування персонального, 
комп’ютерного, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а 
також супутні послуги (ПП Дайка С.С.) КЕКВ 2240 -  17800,00 грн.;
- ДК 021:2015:50531200-8 Послуги з технічного обслуговування газових приладів 
(AT «Оператор газорозподільної системи» Чернівцігаз) КЕКВ 2240 -  3000,00 грн;
- ДК 021:2015:50413200-5 -  Послуги з ремонту і технічне обслуговування 

протипожежного обладнання (ПП Сироїжко В.С); КЕКВ 2240 -  10000,00 грн.;
- ДК 021:2015:71600000-4 -  Послуги з технічних випробувань аналізу та 

консультацій (Чернівецьке ВПУР) КЕКВ 2240 -  5500,00 грн.;
- ДК 021:2015:64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних (ПАТ 

Укртелеком) КЕКВ 2240 -  11925,00 грн.;
- ДК 021:2015:72320000-4 -  Послуги, пов’язані з базами даних (ДП 

«Інфоресурс») КЕКВ 2240 -  13000,00 грн.;
- ДК 021:2015:71315410-6 -  Перевірка димовентиляційних каналів (ВСТ 

«Житловик») КЕКВ 2240 -  6800,00 грн.;
- ДК 021:2015:50531100-7 Послуги з ремонту і технічного обслуговування котлів 

(AT «Чернівцігаз») КЕКВ 2240 -  8500,00 грн.;
- ДК 021:2015:6520000-8 -  Розподіл газу (AT «Чернівцігаз») КЕКВ 2274 -  

137467,57 грн.;
- ДК 021:2015:90510000-5 -  Утилізація/видалення сміття та поводження зі 

сміттям (ТзОВ «Альтфатер Чернівці) КЕКВ 2275 -  30075,24 грн.;
- ДК 021:2015:31625200-5 -  Системи пожежної сигналізації (ФОП Сироїжко 

В.С.) КЕКВ 2240 -  7200,00 грн.;
- ДК 021:2015:31625200-5 - Системи пожежної сигналізації (1111 «Пожспецтех -  

Захід) КЕКВ 2240 -  10800,00 грн.;
- ДК 021:2015:32412110-8 -  Мережа інтернет (ТзОВ «Інтелект -  Груп») КЕКВ 

2240-15600,00 грн.;
- ДК 021:2015:72200000-7 Послуги з програмування та консультативні послуги з 

питань програмного забезпечення (ПП Кімчинський М.В.) КЕКВ 2240 -  
20000,00 грн.
вид закупівлі: звіт про укладений договір (без використання електронної 
системи закупівель);

орієнтований почат ок проведення: січень 2021 року.
(Зміни до плану додаються -  Додаток 7 до річного плану закупівель).

2. Оприлюднити відповідну інформацію в електронній системі закупівель у 
порядку, передбаченому згідно зі ст.4 Закону України «Про публічні закупівлі».

Людмила РАШКІВСЬКА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 

22 березня 2016 року № 490

Додаток 7 -  Річний план закупівель на 2021 рік

Вище професійне училище №3 м.Чернівці код за ЄДРПОУ 02548989

Конкретна назва 
предмета закупівлі 

та коди відповідних 
класифікаторів предмета закупівлі 

(за наявності)

Код
КЕКВ
(для

бюджет
них

коштів)

Розмір бюджетного 
призначення за 
кошторисом або 

очікувана вартість 
предмета закупівлі 

(грн.)

Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
ДК 021:2015:50300000-8 Послуги з 
поточного ремонту і технічного 
обслуговування оргтехніки 
(ФОП Дайка С.С.)

2240 17800,00 звіт про укладений 
договір (без використання 

електронної системи 
закупівель)

січень 
2021 року

кошти
місцевого
бюджету

ДК 021:2015: 72200000-7 Супроводження 
комплексів програм «Автоматизація 
бухгалтерського обліку»)
(ПП Кімчинський М.В.)

2240 20000,00 звіт про укладений 
договір (без використання 

електронної системи 
закупівель)

січень 
2021 року

кошти
місцевого
бюджету

ДК 021:2015:65210000-8 
Розподіл газу 
(АТ «Чернівцігаз»)

2274 137467,57 звіт про укладений 
договір (без використання 

електронної системи 
закупівель)

січень 
2021 року

кошти
місцевого
бюджету

ДК 021:2015: 90510000-5 
Поводження з побутовими відходами — 
зберігання, перевезення і захоронения 
ТПВ
(ТзОВ «Альтфатер Чернівці»)

2275 30075,24 звіт про укладений 
договір (без використання 

електронної системи 
закупівель)

січень 
2021 року

кошти
місцевого
бюджету



ДК 021:2015: 31625200-5 
Технічне обслуговування автоматичної 
пожежної сигналізації 
(ФОП Сироїжко В.С.)

2240 7200,00 звіт про укладений 
договір (без використання 

електронної системи 
закупівель)

січень 
2021 року

кошти
місцевого
бюджету

ДК 021:2015: 31625200-5 
Спостереження за пожежною 
сигналізацією 
(ПП «Пожспецтех-Захід»)

2240 10800,00 звіт про укладений 
договір (без використання 

електронної системи 
закупівель)

січень 
2021 року

кошти
місцевого
бюджету

ДК 021:2015: 32412110-8 
Надання доступу, до мережі інтернет 
(ТзОВ «Інтелект Груп»)

2240 15600,00 звіт про укладений 
договір (без використання 

електронної системи 
закупівель)

січень 
2021 року

кошти
місцевого
бюджету

ДК 021:2015: 72260000-5 
Послуги пов’язані з програмним 
забезпеченням 
(ТзОВ «Ресурс-системс»)

2240 17475,00 звіт про укладений 
договір (без використання 

електронної системи 
закупівель)

січень 
2021 року

кошти
місцевого
бюджету

ДК 021:2015: 50531200-8 
Технічне обслуговування системи 
газопостачання та газового обладнання 
(АТ «Чернівцігаз»)

2240 3000,00 звіт про укладений 
договір (без використання 

електронної системи 
закупівель)

серпень 
2021 року

кошти
місцевого
бюджету

ДК 021:2015: 50413200-5 
Обслуговування вогнегасників 
(ПП Сироїжко В.С.)

2240 10000,00 звіт про укладений 
договір (без використання 

електронної системи 
закупівель)

липень 
2021 року

кошти
місцевого
бюджету

ДК 021:2015: 71600000-4 
Вимірювання опору заземлення 
(Чернівецьке ВПУР)

2240 5500,00 звіт про укладений 
договір (без використання 

електронної системи 
закупівель)

травень 
2021 року

кошти
місцевого
бюджету

ДК 021:2015:64210000-1 
Телекомунікаційні послуги 
(ПАТ «Укртелеком)

2240 11925,00 звіт про укладений 
договір (без використання 

електронної системи 
закупівель)

січень 
2021 року

кошти
місцевого
бюджету



ДК 021:2015:72320000-4 
Послуги з підтримки доступу суб’єкта 
освітньої діяльності до ЄДЕБО 
(ДП «Інфоресурс)

2240 13000,00 звіт про укладений 
договір (без використання 

електронної системи 
закупівель)

квітень 
2021 року

кошти
місцевого
бюджету

ДК 021:2015:71315410-6 
Технічне обслуговування 
димовентиляційних каналів 
(ВСТ «Житловик»)

2240 6800,00 звіт про укладений 
договір (без використання 

електронної системи 
закупівель)

липень 
2021 року

кошти
місцевого
бюджету

ДК 021:2015:50531100-7 
Налагодження і технічне обслуговування 
опалювальних кртлів (АТ «Чернівцігаз»)

2240 8500,00 звіт про укладений 
договір (без використання 

електронної системи 
закупівель)

липень 
2021 року

кошти
місцевого
бюджету

Уповноважена особа Людмила РАШКІВСЬКА

Протокол щодо прийняття рішення 
Уповноваженою особою 
від 04 січня 2021 року №1


