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Засідання тендерного комітету 

                          Сторінка 1 з 4 

                 

Присутні:    

                                                         

                                                       Порядок денний             

            1.1. Внесення змін до річного плану закупівель та додатку до нього, 

шляхом опублікування їх на веб-порталі Уповноваженого органу. 

            1.2. Опублікування на Веб-порталі Уповноваженого органу договорів із 

застосуванням процедури: звіт про укладений договір, а саме:  

 

            - договір поставки №12-5 від 23.12.2019р., згідно коду класифікатора: ДК 

021:2015: ДК021-2015: 39151100-6 — Стелажі в сумі (98 947, 90грн. (дев'яносто 

вісім тисяч дев'ятсот сорок сім гривень дев'яносто копійок). Додані кошти 

(довідка ФУ №3142 від 12.12.2019р.) Враховуючи п.1 рішення виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради №509 від 03.05.2018р. “Про внесення 

змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.12.2016р. № 851” Про 

затвердження Положення про здійснення допорогових закупівель. 

            - договір №28 від 24.12.2019р., згідно коду класифікатора: ДК 021:2015: 

ДК021-2015: 03121200-7 — Квіти зрізані (Квіти та композиції з них) в сумі: 

98 000, 00грн. (дев’яносто вісім тисяч гривень). Додані кошти (довідка ФУ 

№3325 від 23.12.19р.) Згідно внесених змін Враховуючи п.1 рішення 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради №509 від 03.05.2018р. 

“Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 
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Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

 

Мазур Іван 

Михайлович 

   - 

 

   

   - 

  

    

 

   

   - 

заступник міського голови, 

голова тендерного комітету 

 

головний спеціаліст відділу моніторингу  

виплати заробітної плати та використання найманої праці 

управління праці міської ради, секретар тендерного 

комітету     

                                           

заступник начальника відділу програмного та 

ком’пютерного  забезпечення  виконавчого комітету 

міської ради 

 

Буджак Віктор  

Миколайович 

 

 

Хімій Олег 

Михайлович 

   - 

 

 

   

   - 

заступник директора Департаменту правової політики 

Івано-Франківської міської ради, начальник відділу 

представництва 

 

начальник адміністративно-господарського управління 

виконавчого комітету міської ради, заступник голови 

тендерного комітету  
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15.12.2016р. № 851” Про затвердження Положення про здійснення допорогових 

закупівель. 

 

           - договір поставки №12-6 від 24.12.2019р., згідно коду класифікатора: ДК 

021:2015: ДК021-2015: 39151100-6 — Стелажі в сумі (63 129, 65коп. (шістдесят 

три тисячі сто двадцять дев’ять гривень шістдесят п’ять копійок), як додані 

кошти Додані кошти (довідка ФУ №3324 від 23.12.19р.) Враховуючи п.1 

рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради №509 від 

03.05.2018р. “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 15.12.2016р. № 851” Про затвердження Положення про здійснення 

допорогових закупівель.            

            - договір про надання послуг №2БМ/ІФ від 23.12.2019р., згідно коду 

класифікатора: ДК 021:2015: 79421200-3 — Послуги з розробки проектів, крім 

будівельних (Послуги з розробки проектів, крім будівельних (послуги з 

розробки Технічного проекту до проекту "Безпечне майбутнє" 1HARD/4.3/36 

Програми транскордонного співробітництва ЄІС Румунія-Україна 2014-2020) в 

сумі 198000, 00грн. (сто дев’яносто вісім тисяч гривень нуль копійок). 

Враховуючи зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

15.12.2016р. № 851” Про затвердження Положення про здійснення допорогових 

закупівель. 

 

       Заслухали:  

            Голову тендерного комітету, який повідомив про питання які виносяться 

на порядок денний засідання тендерного комітету.        

            Начальник адміністративно-господарського управління виконавчого 

комітету міської ради, повідомив  про потреби  для виконавчого комітету  Івано-

Франківської міської ради у закупівлі стелажів, згідно коду класифікатора: ДК 

021:2015: ДК021-2015: 39151100-6 — Стелажі, із застосуванням процедури: звіт 

про укладений договір  та внесення змін до річного плану закупівель на 2019рік.  

            

             Розглянувши питання тендерним комітетом було вирішено наступне: 

            1.1. Внести зміни до річного плану закупівель та додатку до нього на 

2019рік.              

             
Результат голосування: 

 

За-одноголосно 

 

Утримались – 0 

 

Проти – 0 
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Гайда Руслан           -        заступник міського голови, 
Дмитрович                        голова тендерного комітету                            

 

1.2. Опублікувати на Веб-порталі Уповноваженого органу договору із 

застосуванням процедури: звіт про укладений договір, а саме:  

            - договір поставки №12-5 від 23.12.2019р., згідно коду класифікатора: ДК 

021:2015: ДК021-2015: 39151100-6 — Стелажі в сумі (98 947, 90грн. (дев'яносто 

вісім тисяч дев'ятсот сорок сім гривень дев'яносто копійок). Додані кошти 

(довідка ФУ №3142 від 12.12.2019р.) Враховуючи п.1 рішення виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради №509 від 03.05.2018р. “Про внесення 

змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.12.2016р. № 851” Про 

затвердження Положення про здійснення допорогових закупівель. 

            - договір №28 від 24.12.2019р., згідно коду класифікатора: ДК 021:2015: 

ДК021-2015: 03121200-7 — Квіти зрізані (Квіти та композиції з них) в сумі: 

98 000, 00грн. (дев’яносто вісім тисяч гривень). Додані кошти (довідка ФУ 

№3325 від 23.12.19р.) Згідно внесених змін Враховуючи п.1 рішення 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради №509 від 03.05.2018р. 

“Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

15.12.2016р. № 851” Про затвердження Положення про здійснення допорогових 

закупівель. 

 

           - договір поставки №12-6 від 24.12.2019р., згідно коду класифікатора: ДК 

021:2015: ДК021-2015: 39151100-6 — Стелажі в сумі (63 129, 65коп. (шістдесят 

три тисячі сто двадцять дев’ять гривень шістдесят п’ять копійок), як додані 

кошти Додані кошти (довідка ФУ №3324 від 23.12.19р.) Враховуючи п.1 

рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради №509 від 

03.05.2018р. “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 15.12.2016р. № 851” Про затвердження Положення про здійснення 

допорогових закупівель.            

 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

 

Хімій Олег 

Михайлович 

 

 

Мазур Іван 

Михайлович 

 

 

Буджак Віктор 

Миколайович 

 

 - 

 

 

 

  

 - 

 

 

  

 - 

 

 

 

 - 

 

головний спеціаліст відділу моніторингу  

виплати заробітної плати та використання 

найманої праці управління праці міської ради,     

секретар тендерного комітету    

                        

начальник адміністративно-господарського 

управління виконавчого комітету міської ради, 

заступник тендерного комітету 

 

заступник начальника відділу програмного та 

комп’ютерного  забезпечення  виконавчого 

комітету міської ради 

 

заступник директора Департаменту правової 

політики Івано-Франківської міської ради, 

начальник відділу представництва 
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            - договір про надання послуг №2БМ/ІФ від 23.12.2019р., згідно коду 

класифікатора: ДК 021:2015: 79421200-3 — Послуги з розробки проектів, крім 

будівельних (Послуги з розробки проектів, крім будівельних (послуги з 

розробки Технічного проекту до проекту "Безпечне майбутнє" 1HARD/4.3/36 

Програми транскордонного співробітництва ЄІС Румунія-Україна 2014-2020) в 

сумі 198000, 00грн. (сто дев’яносто вісім тисяч гривень нуль копійок). 

Враховуючи зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

15.12.2016р. № 851” Про затвердження Положення про здійснення допорогових 

закупівель. 
 

Результат голосування: 

 

За-одноголосно 

 

Утримались – 0 

 

Проти – 0 

 
Гайда Руслан           -        заступник міського голови, 
Дмитрович                        голова тендерного комітету                            

 

Голова тендерного комітету                                        Руслан Гайда 

    

 

 

Секретар тендерного комітету                                    Макарій  Кіщук 

 

 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

 

Хімій Олег 

Михайлович 

 

 

Мазур Іван 

Михайлович 

 

 

Буджак Віктор 

Миколайович 

 

 - 

 

 

 

  

 - 

 

 

  

 - 

 

 

 

 - 

 

головний спеціаліст відділу моніторингу  

виплати заробітної плати та використання 

найманої праці управління праці міської ради,     

секретар тендерного комітету    

                        

начальник адміністративно-господарського 

управління виконавчого комітету міської ради, 

заступник тендерного комітету 

 

заступник начальника відділу програмного та 

комп’ютерного  забезпечення  виконавчого 

комітету міської ради 

 

заступник директора Департаменту правової 

політики Івано-Франківської міської ради, 

начальник відділу представництва 

 

 

 

 


