ЗАТВЕРДЖУЮ:
Міський голова
_____________Василь Онутчак
ПРОТОКОЛ № 2
засідання конкурсного комітету виконавчого комітету
Яремчанської міської ради
18.03.2011 року
м. Яремче
Присутні: Н. Бандурка, Г. Бойчук, М. Стефанюк, Ю. Сіщук, Т. Кухарук
Порядок денний :
1. Про внесення змін до річного плану державних закупівель Виконавчим
комітетом Яремчанської міської ради на 2011 рік.
2. Визначення предметів закупівлі, що не підлягають закупівлі на конкурсних
торгах на підставі ЗУ „Про здійснення державних закупівель ”.
1. Слухали:
Надія Бандурка - голова конкурсного комітету, довела до відома членів
комітету, що керуючись п.1 ст.2 ЗУ „Про здійснення державних закупівель ” та
Наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 року № 922 „Про
затвердження форм документів у сфері державних закупівель”, на підставі
рішення міської ради від 17.03.2011 року № 67-3/2011 «Про внесення змін і
доповнень до рішення міської ради від 10.01.2011 року №33-2/2011 «Про
програму соціально –економічного та культурного розвитку міста Яремче на
2011 рік» , необхідно внести зміни до річного плану державних закупівель
виконавчим комітетом Яремчанської міської ради на 2011 рік, а саме
виключити п.2 «Реконструкція Яремчанської ЗОШ № 1 з добудовою в м.
Яремче».
2. Слухали:
Надія Бандурка - голова конкурсного комітету, доповіла, що керуючись
Наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 року №921 „Про
затвердження Порядку визначення предмета закупівлі”,предмет закупівлі
товарів і послуг визначається
замовником згідно з пунктами 23 і 30 частини першої статті 1 Закону
України "Про здійснення державних закупівель" та на основі Державного
класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 , за показником п'ятого знака
(класифікаційне угруповання "категорія") із зазначенням у дужках конкретної
назви товару чи послуги.
Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником відповідно
до пункту 26 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення
державних закупівель" за об'єктами будівництва та з урахуванням Правил
визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом
Державногокомітету будівництва, архітектури та житлової політики України
від 27.08.2000 N 174(в редакції наказу Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України від 17.06.2003 N 85), а також
Відомчих будівельних норм ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація робіт з
ремонтів автомобільних доріг загального користування", затверджених
рішенням колегії Державної служби автомобільних доріг України від
10.04.2006 N 16.

ВИРІШИЛИ:
1.Керуючись ст.2 та 4 ЗУ „Про здійснення державних закупівель” ,
Наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 року № 922 „Про
затвердження форм документів у сфері державних закупівель”, внести зміни до
річного плану державних закупівель Виконавчим комітетом Яремчанської
міської ради на 2011 рік, а саме виключити п. 2 «Реконструкція Яремчанської
ЗОШ №1 з добудовою в місті Яремче»
2.Визначити предметами закупівлі за державні кошти виконавчим
комітетом Яремчанської міської ради у 2011 році, що не підлягають закупівлі
на конкурсній основі на підставі п.3 та 4 ст.2 ЗУ „ Про здійснення державних
закупівель”, та внести відповідні зміни до додатку № 1 протоколу комітету від
08.02.2010 року, а саме: доповнити пунктами 1.10-1.12 розділ „Житлово –
комунальне господарство”:
№
п/п

Код КЕКВ
(для бюджетних
коштів )

Предмет закупівлі

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі,
тис.грн.

Джерело
фінансування

І. Житлово-комунальне господарство (КФК 150101)
1.10

1.11

1.12

Участь міськвиконкому у
прокладанні санітарно –
технічних мереж
(водопровід В-1) по
скоригованому робочому
проекту „Школа на 22
класи в мікрорайоні Дора
м. Яремче Івано –
Франківської області”
Внесок до статутного
фонду міського
комунального
підприємства
Капітальний ремонт
дороги по вул. Свободи

Прізвище, ім’я, по- батькові
Бойчук Ганна Петрівна

Стефанюк Марія Петрівна
Кухарук Тарас Антонович
Сіщук Юрій Петрович

2123

Міський бюджет

299,0

2410

Міський бюджет

40,0

2133

Міський бюджет

139,0

Посада

Підпис

Начальник фінансового управління
міськвиконкому, заступник голови конкурсного
комітету
Начальник відділу економіки і промисловості
міськвиконкому, секретар конкурсного
комітету
Начальник юридичного відділу
міськвиконкому, член конкурсного комітету
Начальник відділу житлово – комунального
господарства міськвиконкому, член
конкурсного комітету

Заступник міського голови,
голова конкурсного комітету

Надія Бандурка

