ПРОТОКОЛ
засідання тендерного комітету департаменту соціального захисту населення
За ка рн атс ької облд е ржад міністра ції

„03” липня 2017 року

м.Ужгород,

15.00 год.

вул. Тургенева, 8.

Проводив засідання: Заступник голови тендерного комітету, заступник директора
департаменту Омелянюк Н.В.
Присутні:
У

Омелянюк Н.В., заступник директора департаменту.
Савчин В.П., головний спеціаліст відділуз питаньсім’ї, оздоровлення дітей та
запобігання сімейного неблагополуччя.
Журавчак О.З., головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності,
планування, фінансування, та відомчого контролю.
Чижмар В.М., головний спеціаліст - юрисконсульт.
Машкара Н.В., заступник начальника відділу з питань сім’ї, оздоровлення дітей та
запобігання сімейного неблагополуччя.
Головацька О.М., заступник начальника управління — начальник відділу з питань
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

ПОРЯЗІОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд тендерної документації учасників відкритих торгів,
визначенняпереможців на закупівлю «Код ДК 021:2015 55240000-4 Послуги
центрів і будинків відпочинку (послуги дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку дітей)» за процедурою “відкриті торги” (лот №1, №2).
Слухали:
Омелянюк Н.В яка зазначила, що учасник-переможець лоту №1 та №2 ТОВ
"САНАТОРІЙ "МІНЕРАЛ" не надав документів, що підтверджують відсутність
підстав передбачених статтею 17 Закону України „Про публічні закупівлі”,
відсутній акт приймання дитячого оздоровчого табору, та є скарги на оздоровлення
у вказаному закладі у минулі роки.
За розглядом тендерного комітету, враховуючи принципи тендерних торгів
вирішили:

1. Визначити учасником-переможцем наступну тендерну пропозицію з
переліку учасників по лоту № 1 та № 2, а саме учасника КП
"ДОТ"Зачарована долина
Результати голосування:
Омелянюк Н.В., -ЗА
Савчин В.П., - ЗА
Журавчак О.З., - ЗА
Чижмар В.М., - ЗА
Машкара Н.В., - ЗА »
Головацька О.М:, - ЗА
2. Оголосити намір укласти договір з переможцем лоту № 1 та № 2 (КП
"ДОТ'Зачарована долина") на сайті уповноваженого органу РгоХогго
(ZAKUPKI.PROM.UA) та завершити процедуру відкритих # торгів
відповідно до вимог чинного законодавства.
Результати голосування:
Омелянюк Н.В., -ЗА
Савчин В.П., - ЗА
Журавчак О.З., - ЗА
Чижмар В.М., - ЗА
Машкара Н.В., - ЗА
Головацька О.М., - ЗА
Підписи присутніх членів комітету:

Н. Омелянюк
комітету
Секретар тендерного комітету

В.Савчин

