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ПРИСУТНІ:  
                 

Білик Богдан           -     заступник міського голови, 

Іванович                         голова тендерного комітету                         

                                                       

                                                       Порядок денний: 

        Розкриття пропозицій за результатами проведеного аукціону закупівлі: Костюми 

захисних для пожежних (UA-2017-09-19-000931-a ), код класифікатора ДК 021:2015 - 

35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Костюми захисні для 

пожежних), очікувана вартість  закупівлі: 704000, 00 грн. (сімсот чотири тисячі 

гривень 00 копійок ). 

 

       виступили: 

          Голова тендерного комітету, який повідомив про питання яке виносяться на 

порядок денний засідання тендерного комітету. 

  

  

 

Згідно з вимогами  ISO 9001 

Введено в дію з 18.10.2017року  

Версія 01 

Змінено сторінок 00/03 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ  №40 

Засідання тендерного комітету 

від 18.10.2017р. 

 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

 

Кашуба Галина 

Богданівна 

 

Хімій Олег 

Михайлович 

 

 

Мазур Іван 

Михайлович 

 

 

Запрошені: 

Мацалак  Василь 

Васильович 

 

- 

 

 

 

  

- 

 

  

- 

 

 

 

- 

 

 

  

     

- 

 

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  начальника  відділу програмного та  

компютерного забезпечення  виконавчого комітету міської 

ради 

 

начальник Івано-Франківського міського 

відділу УДСНС України Івано-Франківській  

області 
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         Секретар, який доповів що за результатами  проведеного аукціону електронною 

системою Prozorro, щодо закупівлі: костюми захисних для пожежних, (UA-2017-09-19-

000931-a ), за кодом класифікатора ДК 021:2015 - 35110000-8 Протипожежне, 

рятувальне та захисне обладнання (Костюми захисні для пожежних), було подано 

наступні пропозиції від учасників: 

 

Учасник Первинна 
пропозиція 

Остаточна пропозиція 

ТОВ "Спільне-українсько-

польське підприємство "Арлен-

Україна" 

703 872,00 

UAH з 

ПДВ 

703 872,00 

UAH з ПДВ 

ТОВ Мебтис 704 000,00 

UAH з 

ПДВ 

704 000,00 

UAH з ПДВ 

 

Протокол розкриття: 

Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано 

ТОВ "Спільне-українсько-

польське підприємство "Арлен-

Україна" 

#41396564 

Очікує 
рішення 

703 872,00 

UAH з ПДВ 

13 жовтня 

2017 14:44 

 

 

          Мацалак В.В., доповівів також що за результатами огляду та оцінки зразку захисного 

костюму представленого ТОВ "Спільне-українсько-польське підприємство "Арлен-

Україна" спеціалістами відділу УДСНС України Івано-Франківській області, з метою 

визначення його рівня захисту та стійкості костюму під час гасіння пожеж та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій в особливо складних умовах, було встановлено його 

відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам та іншим вимогам до 

предмета закупівлі встановленим замовником. 

 

           За результатами розгляду та вивчення тендерної пропозиції  поданої учасником – 

ТОВ "Спільне-українсько-польське підприємство "Арлен-Україна", як учасника із 

найменшою ціною, щодо відповідності, чи невідповідності вимогам тендерної 

документації замовника, а також при оцінці якісних та кількісних характеристик 

представленого зразку захисного костюму тендерним комітетом було встановлено: 

           - учасником ТОВ "Спільне-українсько-польське підприємство "Арлен-Україна" 

було надано документи, які вимагались Замовником у Тендерній документації, та тендерна 

пропозиція в цілому відповідає вимогам Замовника, зазначеним в Тендерній документації.  

           - відповідність зразку захисного костюму представленого ТОВ "Спільне-

українським-польським підприємством "Арлен-Україна" технічним, якісним та кількісним 

характеристикам та іншим вимогам до предмета закупівлі встановленим Замовником. 

 

          

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-19-000931-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-19-000931-a
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           Враховуючи вищезазначене тендерним комітетом було вирішено наступне:  

1.1. Визначити  переможцем  торгів ТОВ "Спільне-українсько-польське підприємство 

"Арлен-Україна",   пропозиція   якого  відповідає технічним, якісним та кількісним 

характеристикам та іншим вимогам до предмета закупівлі встановленим замовником 

згідно технічного завдання, яке міститься у тендерній документації. 

1.2. Секретарю тендерного комітету у встановленому порядку оприлюднити протокол 

розгляду тендерної пропозиції на веб-порталі Уповноваженого органу. 

1.3. У встановлені Законом строки після укладання договору про закупівлю забезпечити 

його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу. 

 

      Результат голосування: 

 

За – одноголосно   

Проти – 0     

Утримались – 0 

 

Білик Богдан           -      заступник міського голови, 

Іванович                          голова тендерного комітету                         ____________ 

 

 

Заступник міського голови,  

голова тендерного комітету                                         Богдан Білик 

 

  

Секретар тендерного комітету                                     Макарій Кіщук 

 

 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

 

Кашуба Галина 

Богданівна 

 

Хімій Олег 

Михайлович 

 

 

Мазур Іван 

Михайлович 

 

 - 

 

 

 

  

  - 

   

 

  - 

 

 

 

  - 

 

 

 

 

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 начальника відділу програмного та 

компютерного забезпечення  виконавчого 

комітету міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


