
П Р О Т О К О Л  № 04-16 
засідання тендерного комітету 

управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради
<

м. Кропивницький 25 жовтня 2016 року

Всього членів комітету: 5 
Присутні: 4

Голова комітету -  Сурнін С.В. (відпустка)

Заступник голови комітету -  Пуляєва Г.В.,

Секретар комітету - Хоменко С.А.

Члени комітету: Воротнюк М.В.,
Ярюхіна К.В.

Порядок денний:

1. Про розгляд тендерної пропозиції на закупівлю будівельно-монтажних 
робіт за проектом "Капітальний ремонт КЗ "НВО "Багатопрофільний 
ліцей-фізико-математична школа ЗОШ І -  III ступенів № 18 -  центр 
дитячої та юнацької творчості "Надія", вул. Юрія Коваленка (Маршала 
Конєва), 9-а (теплосанація)", (код ДСТУ Б Д  1-1:201З -  інше, за ДК 021:2015 - 
45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація") та Проведення аналізу ЩОДО ЇЇ 
відповідності тендерній документації.

Номер оголошення на проведення електронної закупівлі яке було 
оприлюднене на електронному майданчику Ьирз://рг020гг0.§0У.иа: ІІА-2016- 
09-29-000337-а.

І. Слухали: Заступника голови тендерного комітету -  головного
спеціаліста планово-виробничого відділу управління Пуляєву Г'.В.

вона повідомила, що для більш детального та ефективного вивчення 
тендерної пропозиції на закупівлю будівельно-монтажних робіт за проектом 
"Капітальний ремонт КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико- 
матемагична школа ЗОШ І -  III ступенів № 18 -  центр дитячої та 
юнацької творчості "Надія", вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9- 
а (теплосанація)", (код Д С ТУ  Б Д. 1-1:2013  -  інше, за Д К  021:2015 -  45453000-7 
"Капітальний ремонт і реставрація")  необхідно продовжити термін розгляду 
документів в складі тендерної пропозиції товариства з обмеженою 
відповідальністю "Кіровограджилстрой".

Керуючись п. 4 ст. 28 Закону України "Про публічні закупівлі", тендерний 
комітет



ВИРІШИВ:
2

1. Продовжити розгляд документів в складі тендерної пропозиції 
товариства з обмеженою відповідальністю "Кіровограджилстрой" на 
закупівлю будівельно-монтажних робіт за проектом "Капітальний ремонт 
КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико-математичїіа школа ЗОШ І -  
III ступенів № 18 -  центр дитячої та юнацької творчості "Надія", вул. 
Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а (теплосанація)", (код Д С Т У  Б Д. 1 - 
1:2013 -  інше, за Д К  021:2015  -  45453000-7 "Капітальний ремонт і рест аврація”)  
терміном до 20 робочих днів у зв’язку з виробничою необхідністю.

2. Секретарю тендерного комітету до 26 жовтня 2016 року оприлюднити 
протокол на веб-порталі Уповноваженого органу та Кіровоградської міської 
ради \У\У\У.кг-гасІа.20У.»а.

З а - 4 ,  
Проти -  0, 
Утрим. - 0

Секретар комітету

Заступник голови комітету

Члени комітету:

У


