
ПРОТОКОЛ №7 

від “ 23 ” вересня  2016 року 

засідання тендерного комітету  

комунального підприємства «Дрогобичтеплоенерго» Дрогобицької міської ради. 
 

         ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

1. Визначити учасника–переможця відкритих торгів по предмету закупівлі: 

Реконструкція теплового пункту з встановленням теплового насоса для підігріву 

великого плавального басейна з допоміжними приміщеннями дитячо-юнацької спортивної 

школи по вул.Сахарова, 2а, м. Дрогобич  

2. Прийняти рішення про намір укласти Договір. 

 

          СЛУХАЛИ: 
1. Голову тендерного комітету Хом’яка І. М., який  повідомив про те, що у 

відповідності до Протоколу  оцінки тендерних  (цінових)  пропозицій (№6 від 22.09.2016 

року)  на закупівлю  роботи - Реконструкція теплового пункту з встановленням 

теплового насоса для підігріву великого плавального басейна з допоміжними 

приміщеннями дитячо-юнацької спортивної школи по вул.Сахарова, 2а, м. Дрогобич. 
найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає кваліфікаційним критеріям, 

встановленим замовником в тендерній документації, за результатами оцінки, визначена 

тендерна пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНАМ-МОНТАЖ",  

голова тендерного комітету запропонував проголосувати про визначення переможця. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити переможця відкритих торгів по закупівлі роботи (Реконструкція 

теплового пункту з встановленням теплового насоса для підігріву великого плавального 

басейна з допоміжними приміщеннями дитячо-юнацької спортивної школи по 

вул.Сахарова, 2а, м. Дрогобич) - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮНАМ-

МОНТАЖ". 

 

Голосування :  

Голова тендерного комітету Хом’як І.М. - “за”  

Заступник голови тендерного комітету Радловський А.В. - “за” 

Секретар тендерного комітету Федишин В.І.  - “за” 

Член тендерного комітету Тарас І.П.   - “за” 

Член тендерного комітету Тимкович М.Й.  - “за” 

 

“проти” – 0 осіб; “утримались”  - 0 осіб 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

Заступник голови з тендерного комітету Радловський А. В. запропонував для 

продовження процедури закупівлі прийняти рішення про намір укласти договір з 

вищевказаним переможцем відкритих торгів та оприлюднити повідомлення про намір 

укласти договір на веб-порталі Уповноваженого органу. 

 

        ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти рішення про намір укласти договір. 

2. Секретарю тендерного комітету у строки, визначені Законом України ”Про публічні 

закупівлі” оприлюднити на  веб-сайті Уповноваженого органу з питань закупівель та на 

офіційному сайті КП “Дрогобичтеплоенерго” ДМР. 

 

Голосування :  

Голова тендерного комітету Хом’як І. М. - “за”  

Заступник голови тендерного комітету Радловський А. В. - “за” 

Секретар тендерного комітету Федишин В.І.  - “за” 

Член тендерного комітету Тарас І. П. .  - “за” 



Член тендерного комітету Тимкович М. Й. .  - “за” 

 “проти” – 0 осіб; “утримались”  - 0 осіб 

 Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова тендерного комітету 

 

 

________________ 

 

Хомяк І.М. 

Заступник голови тендерного 

комітету 

 

_______________ 

 

Радловський А. В. 

 

Секретар тендерного комітет ________________ Федишин В. І. 

 

Член тендерного комітету ______________ Тарас І.П. 

 

Член тендерного комітету   ________________ Тимкович М. Й. 

 


