
ПРОТОКОЛ
№ 12 від 3 березня 2021 р.

засідання тендерного комітету 
Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області 

Про затвердження Річного плану закупівель на 2021 рік зі змінами

ПРИСУТНІ:
Члени тендерного комітету: Сиченко В.І., Хитрук В. О., Жилінська К.О., Пінчук Н.Ю., 
Федоришин Ю.А., Рудзевич A.B., Юзепольський Є.О., Подобій О.В.

ВІДСУТНІ
Стадник О.С. -  перебуває у відпустці;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження Річного плану закупівель на 2021 рік зі змінами.
2. Обговорення питання щодо підготовки та затвердження проведення переговорної 

процедури на закупівлю «Послуг Послуги з технічного обслуговування та поточного 
ремонту транспортного засобу загального призначення Skoda Octavia Active»

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:
Заступника голови тендерного комітету Подобія О.В., який повідомив, що відповідно 

до абзацу 4 пункту 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» 
переговорна процедура застосовується замовником як виняток у разі: відсутності 
конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, внаслідок чого договір про 
закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому 
альтернативи.

Юзепольський Є.О. член тендерного комітету повідомив, що таким постачальником є 
ДП «Автотрейдінг-Вінниця».

Секретар тендерного комітету запропонувала членам тендерного комітету 
проголосувати за проведення переговорної процедури закупівлі на закупівлю «Послуги з 
технічного обслуговування та поточного ремонту транспортного засобу загального 
призначення Skoda Octavia Active».

Найменування Очікувана вартість 
(ціна, грн..)

Код ДК 021
2015 (CPV)

Послуги з технічного обслуговування та поточного 
ремонту транспортного засобу загального 
призначення Skoda Octavia Active

5 321,00 50110000-9

Також, секретар тендерного комітету Жилінська К.О. повідомила, що така закупівля не 
була внесена до річного плану закупівель, тому є необхідність таку закупівлю відобразити у 
Річному плані закупівель на 2021 рік зі змінами.

Члени тендерного комітету розглянули Річний план закупівель на 2021 рік зі змінами та 
погодились без зауважень його затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:
За: Сиченко В.І., Хитрук В. О., Жилінська К.О., Пінчук Н.Ю., Рудзевич A.B., Федоришин 
Ю.А., Юзепольський Є.О., Подобій О.В.
Проти: - Утримались:-

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:
Заступника голови тендерного комітету Подобія О.В., який повідомив, що є 

необхідність у технічному обслуговуванні та поточному ремонті транспортного засобу 
загального призначення Skoda Octavia Active:



Найменування Кількість Очікувана 
вартість 

(ціна, грн..)

Код ДК 021
2015 (CPV)

Послуги з технічного обслуговування та 
поточного ремонту транспортного засобу 
загального призначення Skoda Octavia Active

1 послуга 5 321,00 50110000-9

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на експертні, 
нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування 
процедури закупівлі):

«Для виконання покладених на Головне управління завдань та функціональних 
обов’язків, використовується автомобіль Skoda Octavia Active загального призначення, який 
було придбано в 2020 році.

Даний автомобіль перебуває на гарантійному обліку заводу виробника.
Для збереження гарантійної підтримки автомобіль повинен проходити обслуговування в 

офіційній сервісній мережі «Skoda» з використанням оригінальних запчастин «Skoda», а 
також проходити регулярне технічне обслуговування (ТО) з дотриманням рекомендованого 
виробником регламенту.

Використання оригінальних запасних частин -і комплектуючих, а також виконання робіт 
в офіційній мережі буде задатком якісного обслуговування і відмінного функціонування 
автомобіля, а також збереження гарантійних зобов’язань. Оригінальні запасні частини 
розробляються спеціально для автомобіля «Skoda» і проходять відповідний контроль якості 
виробником. Також, технічний персонал офіційного сервісу проходить регулярне навчання і 
має доступ до технічної документації виробника, технологій виконання ремонту і 
діагностики.

Крім того, використання автомобілів без проведення необхідного гарантійного 
обслуговування призведе до втрати гарантії виробника, що в свою чергу спричинить 
додаткові фінансові витрати з Державного бюджету.

У зв’язку з цим, наразі, пріоритетним для Головного управління є здійснення 
безперебійного, термінового та належного технічного обслуговування та ремонту вказаного 
автомобіля. На даний час автомобіль Skoda Octavia Active загального призначення 
знаходиться на гарантійній підтримці імпортера «Skoda» в Україні гарантія на який складає З 
роки з моменту продажу або 100 000 км пробігу, в залежності від того що настане раніше.

Оскільки, автомобіль Skoda Octavia Active розташований та використовується в 
Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області в межах Вінницької 
області, з метою раціонального використання часових та фінансових ресурсів, технічне 
обслуговування та ремонт зазначеного автомобіля доцільно здійснювати за місцем їх 
розташування та використання, а саме в межах міста Вінниця.

Компанія «Skoda» має мережу авторизованих дилерів в регіонах України, що 
відповідним чином підготовлені (наявне необхідне обладнання, технічна документація для 
ремонту та персонал) авторизовані для надання послуг з обслуговування та ремонту (в т.ч. -  
гарантійного) саме автомобілів Skoda Octavia Active.

Оскільки, Дочірнє підприємство «Автотрейдінг-Вінниця» є єдиним офіційним дилером 
«Skoda» в місті Вінниця та Вінницької області (гарантійний лист додається), то лише він 
може забезпечити централізований сервіс, здійснювати технічне обслуговування та 
обслуговування автомобіля, забезпечити імпорт та безперебійну поставку оригінальних 
запасних частин, що відповідають високим стандартам компанії-виробника та сертифіковані 
в Україні а також дивлячись на відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) у 
Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області наявні підстави для 
застосування переговорної процедури для закупівлі послуг з технічного обслуговування та 
ремонту автомобілю Skoda Octavia Active загального призначення загального призначення в 
місті Вінниця, згідно абзацу 4 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону.»

ГОЛОСУВАЛИ:
За: Сиченко В.І., Хитрук В. О., Жилінська К.О., Пінчук Н.Ю., Рудзевич A.B., Подобій О.В.,



Федоришин Ю.А., Юзепольський Є.О. 
Проти: - Утримались:-

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити Річний план закупівель на 2021 рік зі змінами. Секретарю тендерного 

комітету Жилінській К.О. доручити оприлюднити такі зміни в електронній системі 
закупівель Прозоро відповідно вимог Закону.

2. Затвердити запропоновану переговорну процедуру на закупівлю «Послуги з 
технічного обслуговування та поточного ремонту транспортного засобу загального 
призначення Skoda Octavia Active» за кодом ДК 021:2015 -  50110000-9 -  Послуги з 
ремонту та технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього 
облапнання

СКЛАД ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

Хитрук В. О

Пінчук Н.Ю.

Стадник О.С. 

Федоришин Ю.А.

(перебуває
відпустці)

начальник управління державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства 
Головного управління;

заступник начальника відділу економічної 
діяльності Управління економіки,
бухгалтерського обліку та звітності Головного 
управління;

у начальник відділу правового забезпечення 
Головного управління;

заступник начальника управління -  начальник 
відділу ринкового нагляду Управління захисту 
споживачів Головного управління;

заступник начальника управління -  начальник 
відділу інформаційних технологій та зв 'язків з 
громадськістю Управління організаційно- 
господарського забезпечення Головного
управління;

начальник управління організаційно- 
господарського забезпечення Головного 
управління;

завідувач сектору з питань запобігання корупції 
Головного управління;

головний спеціаліст відділу бухгалтерського 
обліку та звітності Управління економіки, 
бухгалтерського обліку та звітності Головного 
управління у-шщёШарг'Мендерного комітету.

Голова тендерного комітету -
заступник начальника Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області В.І. Сиченко



. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
«АВТОТРЕЙДІНГ-ВІННИЦЯ»

aufotrading ^  "
21022, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 175,

Поштова адреса: 21022, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 175,
Код ЕДРПОУ 31983209, р/р 26009147051 1BAN UA793204780000000026009147051 в ПАТ «Укргазбанк»

м. Київ, МФО 320478 тел./факс: (0432)55-20-30

Начальник Головного управління 
Держпродспоживслужби у 
Вінницькій області 
СИДОРУКУ Григорію Павловичу

Гарантійний лист підтвердження про офіційним статус дилера 8КСША в
м. Вінниця та Вінницькій області

Даним листом, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОТРЕЙДІНГ- 
ВІННИЦЯ», в особі директора Каріти Ігоря Леонідовича, підтверджує, що на 
даний момент, є єдиним офіційним дилером марки 8КОБА в м. Вінниця та 
Вінницькій області.

Додаток 1 : Копія сертифікату статусу офіційного сертифікованого дилера 
в сфері сервісного обслуговування продукції марки 8косІа на території України.

02.03.2021
Директор ДП «Автотрейдінг-Вінниця»

Каріта ІЛ.



має статус 
офіційного сертифікованого дилера 
в сфері сервісного обслуговування 

продукції марки БКООА
на тери70дії України

Царенко I.A.
Генеральний директор ПрАТ «Є

ОРИП

Дійсний на період с 1.01.2021 до 31.12.2

І

SKODA
SIM PLY CLEVER

Цей сертифікат підтверджує, що

ДП “АВТОТРЕЙДІНГ 
-ВІННИЦЯ”


