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Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації розглянув 
звернення Громадської організації «Філософія Серця » від 18.10.2018 №207 
щодо проведення відкритих торгів UA -  2018- 08-10-000364-а на 34110000-1 
-  Легкові автомобілі (мобільна (пересувна) лабораторія ) на суму 
1500000,00 грн КЗ « Вінницький обласний клінічний Центр профілактики 
та боротьби зі СНІДом » в електронній системі закупівель ProZorro та в 
межах компетенції повідомляє наступне.

Згідно пояснення голови комітету з конкурсних торгів КЗ « Вінницький 
обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом » учасник в 
своїй Тендерній пропозиції надає Проект договору згідно Додатку 3, який 
містить істотні умови договору про закупівлю. Проект договору скріплений 
підписом та печаткою Учасника, що свідчить про згоду Учасника з 
істотними умовами договору.

В Тендерній пропозиції №27/08-1-1 від 27.08.2018року Учасник в пункті 
1 бере на себе зобов’язання виконати всі умови передбачені договором.

Не зважаючи на відсутність гарантійного листа як окремого документу, в 
складі пропозиції Учасника наявне погодження з істотними ( основними) 
умовами договору та можливість їх включення до договору про закупівлю у 
разі перемоги в торгах.

Щодо питання необхідності надання засвідченої копії документу,що 
посвідчує якість товару (сертифікат відповідності тощо) повідомляємо ,що 
відповідно до підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністру України 
№738 від 09.06.201 Іроку «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, 
їх частин та обладнання» перша державна реєстрація транспортного засобу, 
введення в обіг обладнання здійснюється за наявністю сертифіката

mailto:vinuOZ@ukr.net
mailto:phiIofh@meta.ua


r
відповідності, виданого згідно з порядком затвердження конструкції 
транспортних засобів,їх частин та обладнання.

У зв’язку з тим,що Технічне завдання закладом складено на автомобіль з 
до оснащенням, а відповідно до пункту 1.4 Порядку затвердження 
конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого 
наказом Міністерства інфраструктури України №521 від 17.08.2012 року, 
індивідуальному затвердженню підлягають кожен КТЗ категорії M2 та M3, 
конструкція якого змінено під час переобладнання.

В додатку 2 Тендерної документації відсутні посилання на якому етапі 
вищезазначений документ вимагається: в складі пропозиції чи при поставці 
товару.

В складі Тендерної пропозиції Учасника представлені наступні 
документи: гарантійний лист №27/08-4-10 від 27.08.2018року, технічний 
опис предмета закупівлі №27/08-5-1 від 27.08.2018року та відповідність 
технічної специфікації предмету закупівлі №27/08-5-2 від 27.08.2018року 
згідно яких Учасник зобов’язується надати всі необхідні документи.

Виходячи із вищезазначеного закупівля проведена відповідно до Закону 
України « Про публічні закупівлі» №922 -VIII від 25.12.2015року.
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