Протокол № 206
засідання тендерного комітету
Баштанської міської ради
м. Баштанка
21.08.2018 року
Присутні:
Голова тендерного комітету: Драгуновський Володимир Вікторович,перший заступник
міського голови;
Заступник голови тендерного комітету: Стасюкевич Олександр Сергійович, головний
спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності;
Секретар тендерного комітету: Заворотнюк Тетяна Володимирівна , спеціаліст 1 категорії з
питань електронних закупівель;
Члени тендерного комітету:
Сириця Леонід Миколайович, начальник відділу містобудування, архітектури,
містобудівного кадастру та цивільного захисту,головний архітектор Баштанської об’єднаної
територіальної громади;
Годін Олександр Петрович, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства,
благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності;
Комогцук Олену Іванівна, начальник відділу з питань розвитку економіки,торгівлі та
оподаткування;
Славінський Руслан Вікторович,
спеціаліст 1 категорії відділу з питань житловокомунального господарства,благоустрою,будівництва, розвитку інфраструктури та
комунальної власності;
Руденко Ольга Олександрівна - спеціаліст 1 категорії юридичного відділу;
Відсутні:
Лігцук Наталія Анатоліївна,завідувач сектору видатків фінансового відділу.
Усього: присутні - 8 осіб, відсутні-1 особа.
Порядок дений:
1. Про прийняття рішення про початок проведення переговорної процедури закупівлі
Послуг за ДК 021-2015 код 71410000-5 - Послуги у сфері містобудування (Розробка
генерального плану поєднаного з планом зонування території с. Добре Баштанської
міської ради Баштанського району Миколаївської області, орієнтована сума складає
250 000,00 грн.з ПДВ/без ПДВ.
Слухали:
По першому питанню порядку денного:
Голову тендерного комітету Драгуновського В.В., який проінформував присутніх, що
закупівлі за ідентифікатором иА-2018-08-02-002033-Ь та 11А-2018-07-13-001438-С, набули
статусу торгів, які двічі не відбулися.
В зв’язку з цим, Замовником може бути обрана переговорна процедура відповідно до
п.4 ч.2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» ,так як було двічі відмінено тендер
через відсутність достатньої кількості учасників.
Тендерний комітет ставить на голосування питання , щодо прийняття рішення про
початок проведення переговорної процедури по закупівлі Послуг за ДК 021-2015 код
71410000-5 - Послуги у сфері містобудування (Розробка генерального плану поєднаного
з планом зонування території с. Добре Баштанської міської ради Баштанського району
Миколаївської області, орієнтована сума складає 250 000,00 грн.з ПДВ/без ПДВ.
Результати поіменного голосування членів тендерного комітету

Результати голосування («за чи «проти»)
Посада,прізвище,ініціали
Голова тендерного комітету:
«ЗА»
Драгуновський Володимир Вікторович,перший заступник міського
голови;
Заступник голови тендерного комітету :
«ЗА»
Стасюкевич Олександр Сергійович; головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку та звітності;
Секретар тендерного комітету:
«ЗА»
Заворотнюк Тетяна Володимирівна, спеціаліст 1 категорії з питань
електронних закупівель;
Член тендерного комітету:
«ЗА»
Годін Олександр Петрович, начальник відділу з питань житловокомунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку
інфраструктури та комунальної власності;
Член тендерного комітету :
«ЗА»
Комощук Олену Іванівну,начальник відділу з питань розвитку
економіки.торгівлі та оподаткування.
«ЗА»
Член тендерного комітету :
Сириця
Леонід
Миколайович,
начальник
відділу
містобудування,архітектури, містобудівного кадастру та цивільного
захисту,головний архітектор Баштанської об»єднаної територіальної
громади;
Член тендерного комітету :
«Відсутня»
Ліщук Наталія Анатоліївна,завідувач сектору видатків фінансового
відділу міської ради;
Член тендерного комітету:
«ЗА»
Руденко Ольга Олександрівна-спеціаліст І категорії юридичного
відділу;
Член тендерного комітету :
«ЗА»
Славінський Руслан Вікторович, спеціаліст 1 категорії відділу з
питань
житлово-комунального
господарства,благоустрою,будівництва, розвитку інфраструктури та
комунальної власності.
Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету проголосували одноголосно «за».

Вирішили:
1. Прийняти рішення про початок проведення переговорної процедури по закупівлі
Послуг за ДК 021-2015 код 71410000-5 - Послуги у сфері містобудування (Розробка
генерального плану поєднаного з планом зонування території с. Добре Баштанської
міської ради Баштанського району Миколаївської області, орієнтована сума складає
250 000,00 грн.з ПДВ/без ПДВ.
2. Доручити секретарю тендерного комітету Заворотнюк Т.В. оприлюднити протокол
про проведення процедури закупівлі на веб - порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель через авторизований електронний майданчик протягом одного дня відповідно до
вимог ст. 10 Закону.
Сириця Л.М.

Члени тендерного комітету:
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