Протокол № 2
Засідання конкурсного комітету Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Волинській області
Дата: 19.10.2020 року
Присутні:
Члени конкурсного комітету:
перший заступник начальника Управління ДСНС України у Волинській області
полковник служби цивільного захисту Синчук Володимир Ярославович;
начальник відділу ресурсного забезпечення Управління ДСНС України у Волинській
області підполковник служби цивільного захисту Кібасов Дмитро Вікторович;
головний фахівець відділу ресурсного забезпечення Управління ДСНС України у
Волинській області майор служби цивільного захисту Багнюк Роман Володимирович.
начальник відділу економіки і фінансів управління ДСНС України у Волинській
області Корнійчук Надія Володимирівна;
національний координатор Проекту «Ефективна координація рятувальних заходів в
Остроленцько-Сєдлєцькому субрегіоні та Волинській області» Шворак Ольга
Олександрівна;
фахівець з бухгалтерського обліку Проекту «Ефективна координація рятувальних
заходів в Остроленцько-Сєдлєцькому субрегіоні та Волинській області» Балюк Андрій
Ярославович.
експерт з промоції проекту «Ефективна координація рятувальних заходів в
Остроленцько-Сєдлєцькому субрегіоні та Волинській області» Шевчук Ольга Миколаївна.
Порядок денний:
Розглянути питання, щодо оголошення конкурсу з визначення кандидата з поставки
товару - Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи – кодом CPV ДК
021:2015-39120000-9 (Стіл для дихального апарату для захисту органів дихання) в
рамках виконання проекту «Ефективна координація рятувальних заходів в ОстроленцькоСєдлєцькому субрегіоні та Волинській області» в межах Програми транскордонного
співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.
Слухали:
Начальника відділу ресурсного забезпечення Управління ДСНС України у
Волинській області підполковника служби цивільного захисту Кібасова Дмитра
Вікторовича, який доповів, що необхідно оголосити конкурс з визначення кандидата з
поставки товару - Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи – кодом CPV
ДК 021:2015-39120000-9 (Стіл для дихального апарату для захисту органів дихання) в
рамках виконання проекту «Ефективна координація рятувальних заходів в ОстроленцькоСєдлєцькому субрегіоні та Волинській області» в межах Програми транскордонного
співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.
Затвердити розроблені умови конкурсу (Додаток 1) та визначити дати його
проведення.
Перший заступник начальника управління ДСНС України у Волинській області
полковник служби цивільного захисту Синчук Володимир Ярославович запропонував
провести голосування та затвердити розроблені умови конкурсу та дати його проведення
(Додаток 1)

Голосували з даного питання:
Члени конкурсного комітету:

(за)

Володимир СИНЧУК

(за)

Дмитро КІБАСОВ

(за)

Роман БАГНЮК

(за)

Надія КОРНІЙЧУК

(за)

Ольга ШВОРАК

(за)

Андрій БАЛЮК

(за)

Ольга ШЕВЧУК

Ухвалили:
Оголосити з 19 жовтня 2020 року конкурс з визначення кандидата з поставки
товару - Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи – кодом CPV ДК
021:2015-39120000-9 (Стіл для дихального апарату для захисту органів дихання) в
рамках виконання проекту «Ефективна координація рятувальних заходів в ОстроленцькоСєдлєцькому субрегіоні та Волинській області» в межах Програми транскордонного
співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (Додаток 1).
Забезпечити розгляд не менше, як трьох конкурсних пропозицій, підведення підсумків
конкурсу та визначити переможця 10 листопада 2020 року у зв’язку із закінченням
бюджетного року;
1. Результати конкурсу повідомити переможцю до 10 листопада 2020 року;
2. Відповідно до наказу Управління ДСНС України у Волинській області № 208 від
19.10.2020 доручити начальнику сектору зв’язків із засобами масової інформації та роботи
з громадськістю полковнику служби цивільного захисту Нестерову Володимиру
Анатолійовичу опублікувати результати конкурс на офіційному сайті Управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області
(http://vl.dsns.gov.ua/).
Підписи:
Члени конкурсного комітету:

Додаток 1
до Протоколу № 2 від «19» жовтня 2020 р.
Засідання конкурсного комітету
УДСНС України у Волинській області

Умови конкурсу
з визначення кандидата з поставки товару - Столи, серванти, письмові столи та
книжкові шафи – кодом CPV ДК 021:2015-39120000-9 (Стіл для дихального апарату
для захисту органів дихання) в рамках виконання проекту «Ефективна координація
рятувальних заходів в Остроленцько-Сєдлєцькому субрегіоні та Волинській області»
в межах Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна
2014-2020.
1. Термін та місце прийому документів для участі у конкурсі: документи на участь у
конкурсі подаються з «19» жовтня 2020 року та до 17-00 год. «09» листопада 2020 року
до Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області в
паперовому вигляді (особисто або поштовим відправленням) за адресою: 43020, м. Луцьк,
вул. Електроапаратна, 6, кб. № 10 Кібасову Дмитру Вікторовичу Пн.-Чт. – з 0900-1700; Пт.
– з 0900-1545. Усі копії документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента
та печаткою (у разі наявності).
За додатковою інформацією звертатися за телефоном: (0332) 777-613.
Засідання комісії по відбору кандидата з поставки товару - Столи, серванти, письмові
столи та книжкові шафи – кодом CPV ДК 021:2015-39120000-9 (Стіл для дихального
апарату для захисту органів дихання) в рамках виконання проекту «Ефективна
координація рятувальних заходів в Остроленцько-Сєдлєцькому субрегіоні та Волинській
області» в межах Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна
2014-2020 відбудеться «10» листопада 2020 року, але за умови подачі не менше як трьох
пропозицій від учасників.
2. Характеристика з поставки товару:
№ Найменування товару
Характеристика
Одиниця Кількість
з/п
(продукції)
виміру
1. Стіл для дихального
Стіл для дихального апарату для
шт.
1
апарату для захисту
захисту органів дихання є елементом
органів дихання
навчального
приміщення,
використовується для
зберігання
дихального апарату для захисту
органів дихання під час навчальних
курсів-теоретичної
підготовки
учасників навчальної програми та
навчальних
процесів.
Приблизні
розміри: 2720х650х850 мм
3. Строк поставки товару: до 21.12.2020 року.
4. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження:







установчі документи юридичної особи або фізичної особи-підприємця;
цінова пропозиція (зразок додається);
згода на збір та обробку персональних даних (зразок додається);
заява претендента (зразок додається);
положення про добропорядність учасника торгів (зразок додається).

Усі копії документів мають бути засвідченні особистим підписом претендента та
зазначено «копія вірна».
5. Результати конкурсу з визначення кандидата з поставки товару - Столи, серванти,
письмові столи та книжкові шафи – кодом CPV ДК 021:2015-39120000-9 (Стіл для
дихального апарату для захисту органів дихання) в рамках виконання проекту «Ефективна
координація рятувальних заходів в Остроленцько-Сєдлєцькому субрегіоні та Волинській
області» в межах Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна
2014-2020 розмістити на сайті http://vl.dsns.gov.ua/ в розділі державні закупівлі до «13»
листопада 2020 року.

Управлінню Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Волинській області
від ___________________________________
e-mail: ________________________________
тел. __________________________________

ЗАЯВА
ПРЕТЕНДЕНТА
щодо визначення кандидата
з поставки товару – Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи –
кодом CPV ДК 021:2015-39120000-9 (Стіл для дихального апарату для
захисту органів дихання) в рамках реалізації проекту «Ефективна
координація рятувальних заходів в остроленцько-Сєдлєцькому субрегіоні та
Волинській області» в межах Програми транскордонного співробітництва
Польща-Білорусь-Україна 2014-2020
Я, __________________________________________________________,
прошу розглянути мою кандидатуру, як претендента для участі у
конкурсному відборі щодо визначення кандидата з поставки товару - Столи,
серванти, письмові столи та книжкові шафи – кодом CPV ДК 021:201539120000-9 (Стіл для дихального апарату для захисту органів дихання) в
рамках реалізації проекту «Ефективна координація рятувальних заходів в
Остроленцько-Сєдлєцькому субрегіоні та Волинській області» в межах
Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 20142020 та прийняти пакет документів, що додається.
У разі відповідності моїх документів встановленим вимогам прошу
повідомити
мене
про
це
за
наступною
електронною
адресою________________________ та за телефоном ____________________.

____________________
(посада)

«____» ____________ 2020 р.

___________
(підпис)

_________________
(П.І.Б.)

ЗГОДА
на збір персональних даних
Я, __________________________________________________________,
(дата народження: «___» _____________ _______ року, паспорт: серія ______
№ _____________), шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних» надаю згоду Управлінню
Держаної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області
(далі - Управління) на обробку моїх особистих персональних даних у
картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи
бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання (далі - Бази) з
метою ведення кадрового діловодства, підготовки статистичної,
адміністративної та іншої інформації з питань персоналу відповідно до вимог
законодавства, а також внутрішніх документів Управління з питань реалізації
визначених законодавством прав та обов’язків.
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у
найкоротший термін відповідальній особі кадрової служби уточнену
інформацію та надавати оригінали відповідних документів для внесення моїх
нових статистичних даних до Бази.

_____________________
(посада)

«____» ____________ 2020 р.

___________

_________________

(підпис)

(П.І.Б.)

Положення про добропорядність
Учасник торгів та замовник зобов’язуються вжити всіх необхідних заходів, щоб уникнути
корупційних практик під час проведення тендеру та під час виконання контракту. У цьому
документі «корупційні практики» слід розуміти як пропозицію хабара, подарунка,
грошової винагороди чи комісійних будь-якій особі як заохочення або винагороду за
певну дію або бездіяльність, пов’язаним з укладенням договору або виконанням договору,
вже укладеного із замовником.
Учасник повинен гарантувати, щоб його працівники не вимагали або не приймали
особисто чи через членів сім’ї будь-які хабарі, подарунки, винагороду або комісійні у
зв’язку з проведенням тендеру. Замовник відсторонить від участі у тендері всіх осіб, щодо
неупередженості яких у нього є сумніви.
Учасник торгів та, якщо це можливо, його субпідрядники та партнери у спільному
підприємстві зобов’язуються дотримуватись наступних принципів під час участі у тендері
та під час виконання проекту:
-

він не давав і не буде пропонувати або давати хабарі, подарунки, грошову
винагороду чи комісійні для отримання або збереження договору;
він не змовився і не буде змовлятися з іншими учасниками торгів, щоб будь-яким
чином сфальсифікувати тендерний процес або вплинути на нього;
він відкриє для ознайомлення замовнику та аудиторам, вибраним замовником,
інформацію про всі платежі, здійсненні у зв’язку з виконанням відповідного
контракту всім ( включаючи агентів, брокерів або будь-яких інших посередників).
Це стосується платежів, здійснених безпосередньо, а також опосередковано через
членів сім’ї або треті сторони.

Якщо учасник торгів до укладення контракту або під час виконання контракту вчинив
порушення принципів положення про добропорядність, замовник має право
дискваліфікувати учасника від участі у тендерній процедурі.
Учасник торгів визнає, що порушення вимог щодо добропорядності може призвести до
скасування тендеру або дострокового припинення договору з боку замовника.
Замовник залишає за собою повідомити відповідний регулюючий орган про підозри щодо
порушення або антиконкурентну поведінку та надати цьому органу будь-яку відповідну
інформацію.
Сторонам договору слід пам’ятати, що санкції, встановлені внаслідок порушення
положень щодо добропорядності, не виключають, не змінюють або не змінюють жодних
заходів, передбачених законом, кримінальних, цивільних, дисциплінарних або
адміністративних санкцій.
«___» ____________20__року

__________

________________

(підпис)

(П.І.Б.)

