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Засідання тендерного комітету 
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Присутні:  

                         
Хімій Олег 

Михайлович 

 

   - начальник адміністративно-господарського управління 

виконавчого комітету міської ради, заступник голови 

тендерного комітету  

 

 

 

                                                      Порядок денний             

         1. Розкриття пропозицій за результатами проведеної закупівлі: бензину, 

згідно коду класифікатора ДК021-2015: 09132000-3 — Бензин (Бензин А95), 

шляхом застосування типу процедури: допорогових закупівель, (закупівля UA-

2019-11-26-004316-b).  

         2. Внесення змін до річного плану закупівель та додатку до нього, шляхом 

опублікування їх на веб-порталі Уповноваженого органу. 

 

       Заслухали: 

         Голову тендерного комітету, який повідомив про питання які виносяться на 

порядок денний засідання тендерного комітету.          

         Секретар тендерного комітету повідомив, що за результатами застосування 

допорогової закупівлі: бензину, згідно  коду класифікатора: ДК 021:2015: 

09132000-3 — Бензин (Бензин А95), (закупівля № закупівля UA-2019-11-26-

004316-b), із очікуваною вартістю закупівлі: 141 000, 00 грн. (сто сорок одна 

тисяча гривень нуль копійок), було подано наступні пропозиції:               

 

 

                                                                                     

  

 

Згідно з вимогами  ISO 9001 

Введено в дію з 12.12.2019року

  

Версія 01 

Змінено сторінок 00/04 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ  №40 

Засідання тендерного комітету 

від 12.12.2019р. 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

 

Мазур Іван 

Михайлович 

 

 

Буджак Віктор  

Миколайович 

 

   - 

 

 

 

  

   - 

 

 

 

   - 

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 

 

заступник директора Департаменту правової політики 

Івано-Франківської міської ради, начальник відділу 

представництва 
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Реєстр пропозицій 

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція 

ПП "ОККО КОНТРАКТ" 123 140,00 

UAH з ПДВ 

114 680,00 

UAH з ПДВ 

ТОВ "ІНВЕСТ ЕНЕРГО 

ТРЕЙДІНГ" 

123 516,00 

UAH з ПДВ 

115 056,00 

UAH з ПДВ 

 

Протокол розкриття 

Учасник Рішення Пропозиція 

ПП "ОККО КОНТРАКТ" 

#36248687 

Очікує рішення 114 680,00 

UAH з ПДВ 

 

 

           Тендерним комітетом було детально вивчено пропозицію та подані 

документи учасника, що за результатами електронної системи Prozorro була  

визначена, як найбільш економічно вигідна – ПП "ОККО КОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 

36248687), із остаточною  пропозицією: 114 680, 00грн. (сто чотирнадцять тисяч 

шістсот вісімдесят грн.) та було встановлено наступне: 

            - учасником – ПП "ОККО КОНТРАКТ" було подано необхідний перелік 

документів через електронну систему  Prozorro; 

           - пропозиція учасника -  ПП "ОККО КОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 36248687), 

являється єдиною пропозицією, та такою що відповідає вимогам документації 

замовника. 

           Враховуючи вищезазначене голова тендерного комітету запропонував 

проголосувати за наступне: 

           1.1.Визнати переможцем за результатами застосування допорогової 

закупівлі: бензину, згідно  коду класифікатора: ДК 021:2015: 09132000-3 — 

Бензин, (закупівля UA-2019-11-26-004316-b), шляхом застосування допорогової 

закупівлі - ПП "ОККО КОНТРАКТ" . Загальна вартість пропозиції якого становила: 

114 680, 00грн. (сто чотирнадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень). 

           1.2. Секретарю тендерного комітету опублікувати дане рішення 

тендерного комітету на веб-порталі Уповноваженого  органу 

           1.3.  Після періоду оскарження укласти договір між виконавчим комітетом 

Івано-франківської міської ради та ПП "ОККО КОНТРАКТ", та опублікувати даний 

договір на веб-порталі Уповноваженого  органу у встановлені законом терміни. 
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Результат голосування: 

 

За-одноголосно 

 

Утримались – 0 

 

Проти – 0 

 

 
Хімій Олег              -      начальник адміністративно-господарського 

Михайлович                    управління виконавчого комітету міської ради 

                                         заступник тендерного комітету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

 

Буджак Віктор  

Миколайович 

 

 

Мазур Іван 

Михайлович 

 

 

 - 

 

 

 

  

 - 

 

 

 

 - 

 

 

головний спеціаліст відділу моніторингу  

виплати заробітної плати та використання 

найманої праці управління праці міської ради,     

секретар тендерного комітету    

                        

заступник директора Департаменту правової 

політики Івано-Франківської міської ради, 

начальник відділу представництва 

 

 

заступник начальника відділу програмного та 

комп’ютерного  забезпечення  виконавчого 

комітету міської ради 
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            2.1.  Внести зміни до річного плану закупівель та додатку до нього на 

2019рік.              

            2.2. Опублікувати зміни на веб-порталі Уповноваженого органу у 

встановлені Законом терміни. 

 
Результат голосування: 

 

За-одноголосно 

 

Утримались – 0 

 

Проти – 0 

 

 
Хімій Олег              -      начальник адміністративно-господарського 

Михайлович                    управління виконавчого комітету міської ради 

                                         заступник тендерного комітету 

 

 

Заступник голови тендерного комітету                                 Олег Хімій 

 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                 Макарій Кіщук 

 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

 

Буджак Віктор  

Миколайович 

 

 

Мазур Іван 

Михайлович 

 

 

 - 

 

 

 

  

 - 

 

 

 

 - 

 

 

головний спеціаліст відділу моніторингу  

виплати заробітної плати та використання 

найманої праці управління праці міської ради,     

секретар тендерного комітету    

                        

заступник директора Департаменту правової 

політики Івано-Франківської міської ради, 

начальник відділу представництва 

 

 

заступник начальника відділу програмного та 

комп’ютерного  забезпечення  виконавчого 

комітету міської ради 

 

 

 


