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Засідання тендерного комітету 

                     Сторінка 1 з 3 

                 

Присутні:  

                       

Білик Богдан 

Іванович 

  - заступник міського голови, 

голова тендерного комітету 

 

 

                                                              Порядок денний             

1. Розгляд питання щодо повторного проведення закупівлі: костюмів захисних для 

пожежних (код класифікатора ДК 021:2015 - 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та 

захисне обладнання (Костюми захисні для пожежних)).  

      Очікувана вартість закупівлі: 600 000,00  грн.  (шістсот  тисяч  гривень). 

2.   Розгляд питання про проведення закупівлі: бензину А95 (код класифікатора ДК 

021:2015: 09132000-3 — Бензин). Очікувана вартість закупівлі: 143 000,00  грн.  (сто 

сорок три  тисячі  гривень). 

3. Внесення змін до річного плану закупівель на 2017рік. 

 

Заслухали: 

         Голова тендерного комітету, який повідомив про питання які виносяться на 

порядок денний засідання тендерного комітету.  

  

 

Згідно з вимогами  ISO 9001 

Введено в дію з 18.09.2017року  

Версія 01 

Змінено сторінок 00/03 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ  №36    

Засідання тендерного комітету 

від 18.09.2017р. 

 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

 

Мазур Іван 

Михайлович 

 

  - 

 

 

 

  

  - 

 

головний спеціаліст відділу моніторингу  

виплати заробітної плати та використання найманої праці 

управління праці міської ради, секретар тендерного 

комітету   

                                              

заступник начальника відділу програмного та 

компютерного  забезпечення  виконавчого комітету міської 

ради 

 

Кашуба Галина 

Богданівна  

  - начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності 

виконавчого комітету міської ради 

 

Буджак Віктор  

Миколайович 

  - заступник директора департаменту-начальник відділу 

правового забезпечення департаменту правової політики 

міської ради 

Хімій Олег 

Михайлович 

  - начальник адміністративно-господарського управління 

виконавчого комітету міської ради, заступник тендерного 

комітету  
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         Секретар тендерного комітету доповів, що за результатами проведених відкритих 

торгів (закупівля № UA-2017-08-22-001435-b), у зв’язку із поданням в участі 

пропозиції лише від одного учасника - торги не відбулися. 

 

        Враховуючи, що за результатами проведених відкритих торгів (закупівля № UA-

2017-08-22-001435-b), торги не відбулися у зв’язку із поданням в участі пропозиції 

лише від одного учасника, тендерним комітетом було вирішено наступне: 

 

1.1.  Затвердити тендерну документацію на закупівлю: костюмів захисних для 

пожежних (код класифікатора ДК 021:2015 - 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та 

захисне обладнання (Костюми захисні для пожежних)). 

            Очікувана вартість закупівлі : 600 000,00  грн.  (шістсот  тисяч  гривень). 

1.2. Секретарю тендерного комітету, оприлюднити оголошення  на веб-порталі 

Уповноваженого органу: про закупівлю костюмів захисних для пожежних (код 

класифікатора ДК 021:2015 - 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне 

обладнання (Костюми захисні для пожежних)). 

 

Результат голосування: 

 

За-одноголосно 

 

Утримались – 0 

 

Проти – 0 

 

Білик Богдан           -      Заступник міського голови, 

Іванович                          голова тендерного комітету                            

 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

 

Кашуба Галина 

Богданівна 

 

Хімій Олег 

Михайлович 

 

 

Буджак Віктор 

Миколайович 

 

 - 

 

 

 

  

 - 

 

 

 - 

 

 

  

 - 

 

головний спеціаліст відділу моніторингу  

виплати заробітної плати та використання 

найманої праці управління праці міської ради,     

секретар тендерного комітету    

                        

начальник відділу бухгалтерського обліку і 

звітності виконавчого комітету міської ради 

 

начальник адміністративно-господарського 

управління виконавчого комітету міської ради, 

заступник тендерного комітету 

 

заступник директора департаменту-начальник 

відділу правового забезпечення 

департаменту правової політики міської ради 

 

 

 

 

 

Мазур Іван 

Михайлович 

 

   

 - 

 

 

 

заступник начальника відділу програмного та  

компютерного забезпечення  виконавчого 

комітету міської ради  
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         Заслухавши Хімія О.М., враховуючи необхідність у додатковій закупівлі бензину, 

тендерним комітетом було вирішено: 

2. 1. Затвердити документацію на закупівлю: бензину А95 (ДК 021:2015:09132000-3 -

Бензин). Очікувана вартість закупівлі: 143 000,00 грн.  (сто сорок три  тисячі  гривень). 

2.2. Секретарю опублікувати оголошення про проведення закупівлі: бензину А95 (код 

класифікатора ДК 021:2015: 09132000-3 — Бензин), із застосуванням процедури-

допорогових закупівель. 

 

Результат голосування: 

 

За-одноголосно 

 

Утримались – 0 

 

Проти – 0 

 

Білик Богдан           -      Заступник міського голови, 

Іванович                          голова тендерного комітету                            

 

Заступник міського голови, 

голова тендерного комітету                                         Богдан Білик 

 

 

Протокол вів 

секретар тендерного комітету                                     Макарій Кіщук 

 

 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

 

Кашуба Галина 

Богданівна 

 

Хімій Олег 

Михайлович 

 

 

Буджак Віктор 

Миколайович 

 

 - 

 

 

 

  

 - 

 

 

 - 

 

 

  

 - 

 

головний спеціаліст відділу моніторингу  

виплати заробітної плати та використання 

найманої праці управління праці міської ради,     

секретар тендерного комітету    

                        

начальник відділу бухгалтерського обліку і 

звітності виконавчого комітету міської ради 

 

начальник адміністративно-господарського 

управління виконавчого комітету міської ради, 

заступник тендерного комітету 

 

заступник директора департаменту-начальник 

відділу правового забезпечення 

департаменту правової політики міської ради 

 

 

 

 

 

Мазур Іван 

Михайлович 

 

   

 - 

 

 

 

заступник начальника відділу програмного та  

компютерного забезпечення  виконавчого 

комітету міської ради  


