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укрАтнА

IBAH О-ФРЛНКIВ СЪКЛ MICьKA РАДА
IВАНО_ФРАНКIВСЬКОi ОБIIЛСТI

ВИКОНЛВЧИЙ KOMITET

рIшЕння
4!ц (

Смушака на укладання договорiв з переможцями конкурсу.
4. Вiддiлу патронатноТ служби MicbKoT Ради (О.Гоянюк) опублiкувати

дане рiшення в газетi <Захiдний кур'ер)).

5. Контроль за виконанням даного
мiського I,оJ]ови - директора fle раструктури,
комуншIьноТ полiтики М, Смуша

класти на

в|д /{ Оа. /,OJLH,
м. lвано-Франкiвськ

Про введення в дiю протоколу
-.,. __л_ _!л:т

засiдання KoHKypcнol KoMlcll

керуrочись ст. 30 закону Укратни <про мiсцеве самоврядування в

YKpaTHi>, п. з0 <Порялку проведення конкурсу на надання послуг з

u"r.ran"" побутових вiдходiв>, затвердженого постановою Кабiнету

MirricTpiB Украiни вiд l6.11.20l lp, Nч l173 <Про питання надання послуг з

u"uaranr" побуrоr"* вiдходiв> та рiшенням виконавчого KoMiTery вiд

26.05,2Q22р, }ф 402 uПро внесення змiн до рiшення виконавчого KoMiTeTy

Iвано-Франкiвськоi MibbKoT рали вiд 06,04.2a2Z року М 280 кПро

проведеннЯ конкурсУ на визначення виконавцiв з вивезення побрових

вiдходiв>), виконавчий KoMiTeT MicbKoT ради
вирiшив:

l, Ввести в дiю протокол м 02 вiд 14.06.2022 р. засiдання конкурсноi

KoMiciT IцOдо визначення переможця конкурсу на надання послуг з

вивезення побутових вiдходiв на певних територiях населеного пункту,

межi яких були визначенi умовами конкурсноТ документацiТ (лолаеться).

2.,щоговори з переможцем конкурсу на надання послуг з вивезення

твердих побуiових вiдходiв на певних територiях населеного пункту, межi

яких були визначенi умовами KoнKypcнoi документацii, укласти TepMiHoM

на п'ять poKiB,
3. Уповноважити заступника мiського голови директора

[dпартапленту iнфраструктури, житловот та комунальнот полiтики м.

, заступника
житловоi та

мiський голова Руслан МАРЦIНКIВ



п-суя/02
Версiя 01ЗгЦно з вимогам,п ISO 9001:2000

Введено в дiю з 29,04,2008 року

голова koMicill м. Смушак заступник мiського голови директор [епартаменry

iнфрасцукТури, житловоi та комуналr"Ь','*ir"*" j:?::*o*KiBcbKoi йiськоi ради;

СекрсrаР KoMicii: Ю, ФученКо - начальник управпiння комунальноi полiтики ,Щепартал,tенту

iнфраструктури, житловоi та комунмопоiпопirЙки Iвано-ФранкiвсъкоI MicbKoi рапи,

IIрисутнi члени KoMicii: Л, Ооудар, е"Щанилюк, В, Бурко, В, Скиданчук,

Вiлсутнi члени KoMiciI: В, Фелорiв, В, Сиром,ятнiкова, А, Когадько,

Порялок денний:

1.оцiнкаконкУрснихпропозицiйрасникiвтавизначенняпереможцiВконкУрсУзвиВезення
твердих поблових вi.цодiв,

ПопитаннюпорядкУденпогопроведено..оцiнюванняконкУрснихпропозицiЙзакритерiями
встановленими у конкурснiй докр(ентацll:

лот 1

конкурсни* ,ро.,оЫm (Додаток l до протоколу) по Лоту 1

кiлькiсть балiв:
1. Згцно оцiнювдння

учасники набрали таку

Вирiшили:

Визнати переможцем коЕкурсу по ЛОТУ

2 мiсце - ПрАТ кАТП-0928>

3 мiсце - ФоП Пасяка Р,В,

Голосували: ЗА

l [П кАвтоколона 2222>>

б проти q

лgт 2

утримАлисъ q

2 до протоколу) по Лоту 2
Згiдно оцiнювання конкурсних пропозшцiй (,Ц,олаток

учасники набрали таку кiлькiсть балiв:

кАвтоколона2222>

ПрАТ кАТП-0928>

ФоП Пасяка Р.В,

11рА'Г (АТti-0928)

ФоП Радкевич М.о,

протокол ,чalдч"", мiжвiдом.iоi KoMicii з розгляду питань, пов,язаних з вiдключенням

споживачiв вiл мсреж цевr,рмiзованог0 опалення та гарячого водопостачання

CTopiHKa l з l



Вирiшили:
Визнати переможцем конкурсу
2 мiсце - ФоП Радкевич М.о.

Голосували:

по Лоry 2 ГIрАТ "АТП-0928"

зА ý проти утримллисъ а

лот }

Згцно оцiнювання конкурсних пропозицiй (Додаток З до протоколу) по Лоту 3

учасннки набрали таку кiлькiсгь балiв:

Вирiшили:
Визнати перемо)юIем конкурсу по Лоту 3 ПрАт "Атп_0928u

2 пriсце - ФоП Радкевич М.о.

Го.lrосували; ЗА ý проти

лот 4

ЗгИно оцiнювання конкурсних пропозицiй

учасники набрали таку кiлькiсть балiв:
(flодаток 4 до протоколу) по Лоту 4

0 утримАлись 0

Вирiшиллt:
Визнати переможцем конкурсу по Лоту 4 ПрАт "Атп-0928"
2 мiсце - ДП <ABToKojIoHa 2222,,

3 мiсце,- ФоП Пасяка Р.В.

4 мiсце - ФоП Радкевич М.о.
Голосували: ЗА

Голова KoMiciT '

проти УТРИМАЛИСЪ 0

'. Смушал

комщt+ Ю. Фученко

В. Скиланчук

Л. Осудар

€. Щ,анилюк

В. Бурко

Виконавчий ком iTeT l вано,Франкiвськоi MicbKoi рали
вул. Грушевського,2l, м. lвано.Франкiвськ, 76004, тел, 55I88l

ротокол засiдання Мiжвiдомчо[ KoMicii з розгляду питань, пов'язацих з вiдключснням

споживачiв вiд мереж централiзованого опаJIення та гарячого водопоgтачанlrя
CTopiHKa 2 з l

ПрАТ кАТП-0928>

ФОIl Радкевич М.О.

ПрАТ кАТП-0928> 9|,z5

ЩГI <Автоколона 2222>> 87,50

ФоI-I Пасяка P.I].
,l6,z5

47,00

<::.




