Ревізію даного питання проведено вибірковим способом за 2014
роки.
Ревізією наявності комітету з конкурсних торгів, дотримання
законодавства при формуванні його складу встановлено, що у
відповідності до законодавства наказом директора Бобринецького
технікуму ім. В.Порика від 30.12.2011 року № 150 затверджено комітет з
конкурсних торгів в складі 5 чоловік (посадових осіб установи), зокрема:
Піднебесна Ірина Петрівна – викладач технікуму;
Коновальчук Тетяна Миколаївна – диспетчер технікуму;
Гавріков Анатолій Павлович – заступник директора по господарській
частині технікуму;
Давигора Олександр Васильович – заступник директора по
виробництву;
Хом’як Микола Васильович – слюсар технікуму.
Головою комітету згідно вищевказаного наказу призначено
Піднебесну І.П. Крім того, наказом №150 від 30.12.2011 затверджено
Положення про комітет з конкурсних торгів, яке відповідає Типовому
положенню про комітет з конкурсних торгів, затвердженому наказом
Міністерства економіки України №916 від 26.07.2010 року,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06.08.2010 року за №
622/17917.
Згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів № 1 від
27.01.2012 р., голова комітету Піднебесна І.П. призначила заступником
голови комітету Гаврікова А.П. та секретарем комітету – Коновальчук
Т.М. та розподілила обов’язки між членами комітету.
В зв’язку зі звільненням Хом’яка М.В., його виведено зі складу
комітету наказом технікуму № 93 від 11.09.2012 року та даним наказом
введено до складу комітету Піньковську К.Л.
Наказом технікуму № 143 від 24.09.2013 року виведено зі складу
комітету Гаврікова А.П. та введено Ковтуненка С.М.
Наказом технікуму № 188/3 від 01.10.2014 року виведено зі складу
комітету Піньковську К.Л. та введено Кулик О.І.
В зв’язку із набранням чинності Закону України «Про здійснення
державних закупівель» № 1197-УІІ від 10.04.2014 наказом по
Бобринецькому технікуму ім. Порика № 188/8 від 01.10.2014 затверджено
Положення про комітет з конкурсних торгів. Відповідно до Закону
України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-УІІ від
10.04.2014, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 16.09.2014 №1112 затверджено нове Положення про комітет з
конкурсних торгів.
Відповідно до п.2 ст.11 Закону України «Про здійснення державних
закупівель» №2289-УІ від 01.06.2010 року (в період дії) голова та секретар
комітету з конкурсних торгів пройшли навчання спеціалістів у сфері
здійснення державних закупівель в Міжнародній академії фінансів та
інвестицій (Піднебесна І.П. – сертифікати ДЗ № С-14221 24.02.2012 року,

ДЗ № С-22001 14.03.2014 р., Ковальчук Т.М. – сертифікати ДЗ № С-14220
24.02.2012 р., ДЗ № С-21997).
Технікумом надано довідку, про те, що члени комітету з конкурсних
торгів у період виконання ними даних обов’язків не являлися посадовими
особами та представниками учасників торгів, членами їх сімей, народними
депутатами України, депутатами Верховної Ради АРК та депутатами
міської, районної, обласної рад.
Довідка наведена у Додатку 21 до довідки.
Згідно річного плану закупівлі технікуму на 2014 рік, затвердженого
протоколом комітету з конкурсних торгів № 25 від 22.11.2013 року зі
змінами, що вносились протягом 2014 року, заплановано проведення 1
переговорної процедури закупівлі в одного учасника.
Річний план закупівель на 2013 рік та зміни до нього та річний план
на 2014 рік складені у відповідності до форми, яка затверджена наказом
Мінекономіки від 26.07.2010 №922 «Про затвердження форм документів у
сфері державних закупівель», (із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 27.12.2011 № 428) (далі
по тексту – наказ № 922).
Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про здійснення державних
закупівель» № 2289-УІ від 01.06.2010 (Далі – Закон №2289) річний план
закупівлі та кошторис на 2013 та 2014 роки, а також зміни до них у
встановлені строки надсилалися до Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, Державної казначейської служби.
Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про здійснення державних
закупівель» № 1197-УІІ від 10.04.2014 (Далі - Закон №1197) річний план
закупівлі на 2014 рік зі змінами у встановлені строки надсилався до
управління Державної казначейської служби України в Бобринецькому
районі. Відповідно до ч.2 ст.4 Закону №1234 річний план на 2014 рік зі
змінами оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель, а також на власному веб-сайті.
Закупівля у одного учасника природного газу на 2014 рік
(код ДК 016:2010 06.20.1- газ природній, скраплений або в
газоподібному стані)
Очікувана вартість закупівлі природного газу згідно річного плану
закупівлі Бобринецького технікуму ім. В.Порика становить 529645,82 грн.,
з врахуванням ПДВ.
Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника
оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від
02.12.2013 №26.
Для участі у проведенні переговорів запрошено учасника ВАТ
«Кіровоградгаз».

Згідно наданого обґрунтування застосування процедури закупівлі в
одного учасника умовами застосування процедури закупівлі в одного
учасника є відсутність конкуренції на товари роботи чи послуги, які
можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
Інформацію про застосування процедури закупівлі в одного учасника
розміщено в «Віснику державних закупівель» № 99 (842) від 16.12.2013
року за № 212336, інформацію про застосування процедури закупівлі в
одного учасника та обґрунтування
розміщено на веб-порталі
Уповноваженого органу у встановлені строки.
Згідно протоколу переговорів між Бобринецьким технікумом ім.
В.Порика та ВАТ «Кіровоградгаз» від 17.12.2013 р. погоджено основні
умови проекту договору по газопостачанню на суму 529645,82 грн.
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника
та обґрунтування складені у відповідності до форми, затвердженої
наказом №922.
Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям
визначених ст.16 Закону №2289 ВАТ «Кіровоградгаз» відповідно до ч.1
ст.39 Закону №2289 надано копію ліцензії, довідку щодо наявності
обладнання та матеріально-технічної бази, довідку про кількісний і
якісний склад працівників відповідної кваліфікації, довідку про досвід
виконання аналогічних договорів, довідку з обслуговуючого банку про
відсутність заборгованості за кредитами, довідку з податкової про
відсутність заборгованості за податками, копію балансу станом на
30.09.2013, звіту про фінансові результати з 9 місяців 2013 року, звіту про
рух грошових коштів за 2013 рік.
Перевіркою дотримання встановлених вимогами ч.3 ст.39 Закону
№2289 термінів визначення переможця процедури закупівлі в одного
учасника, акцепту та укладання договору порушень не виявлено.
Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 19.12.2013
року визначено переможцем процедури закупівлі в одного учасника
ВАТ «Кіровоградгаз», пропозицію якого акцептовано в день визначення
переможця 19.12.2013 року.
Повідомлення про акцепт опубліковано в інформаційному бюлетені
«Вісник державних закупівель» від 23.12.2013 № 101(849), номер
оголошення 231712 та розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу в
термін встановлений ч.1 ст.10 Закону №2289.
За результатами проведеної процедури закупівлі між Замовником та
переможцем ВАТ «Кіровоградгаз» було укладено договір на постачання
природного газу від 15.01.2014 року №02/2357-ПГ/2014 на загальну суму
529645,82 грн., в тому числі ПДВ 41040,00 грн. в кількості 114 тис.куб.м.
(ціна за 1 тис. м3 газу складає 4646,016 грн., в тому числі ПДВ 774,34 грн.).

Даний договір укладено з дотриманням строків відповідно до ч. 3
ст. 39 Закону. Умови договору відповідають
Типовому договору,
затвердженому наказом МЕУ від 27.07.2010 № 925.
Інформацію про результати проведення процедури закупівлі в
одного учасника розміщено в «Віснику державних закупівель» № 7 (853)
від 23.01.2014 року за №02217, інформацію про застосування процедури
закупівлі в одного учасника та обґрунтування розміщено на веб-порталі
Уповноваженого органу у встановлені строки.
Оголошення про результати процедури закупівлі опубліковано в
інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 23.01.2014
року № 7 (853), номер оголошення 022217 та розміщено на веб-порталі
Уповноваженого органу у встановлений термін.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного
учасника складено 23.01.2014 року № 5 та відповідно до ч.1 ст.10 Закону
№2289 оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу протягом
трьох робочих днів з дня його затвердження.

