ПЛАН
проведення засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства оборони України
“02” липня 2015 року (10.00)
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Питання, що пропонуються для розгляду на засіданні комітету з конкурсних торгів
Розгляд пропозицій структурних підрозділів щодо внесення змін до річного плану закупівель та прийняття відповідного рішення за
пропозицією:
Департамент держ. закупівель та постачання мат. ресурсів МОУ (відділ орг. харчування) + додаток
Управління організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки (відділ ремонту засобів зв’язку)
Центральне управління військових сполучень ЗСУ
Головне управління зв’язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ
Центральне ракетно-артилерійське управління Збройних Сил України Озброєння ЗСУ
Розгляд документів та прийняття рішення щодо результатів проведення переговорної процедури закупівлі на закупівлю (акцепт):
Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші (32.50.5) Засіб для зупинки кровотечі 3 лоти 26 699 234,00
Розгляд документів та прийняття рішення щодо не застосування переговорної процедури закупівлі з урахуванням результатів проведених
переговорів щодо закупівлі:
Двигуни внутрішнього згоряння до моторних транспортних засобів (29.10.1) (двигун СМД-14 (18))
Устатковання силове гідравлічне та пневматичне, крім його частин (28.12.1) (трьохпозиційні золотники)
Розгляд документів та прийняття рішення щодо результатів проведення процедур відкритих торгів на закупівлю (відміна):
Вибухівка (20.51.1) (ручні димові гранати)
Розгляд проектів документацій конкурсних торгів, прийняття рішення стосовно застосування процедур відкритих торгів і затвердження
документацій конкурсних торгів щодо закупівлі:
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.1) (Впровадження комплексів засобів автоматизації Інформаційно-аналітичної системи
планування мобілізаційного розгортання ЗС України)
Прийняття рішення щодо проведення переговорів за переговорною процедурою закупівлі:
Ремонтування та технічне обслуговування суден і човнів (33.15.1) (доковий ремонт з окремими роботами десантного катера "Сватове")
Прийняття рішення щодо проведення відбору учасників електронними засобами за процедурою закупівлі:
Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання (10.72.1) (галети)
Чай і кава, оброблені (10.83.1) (кава натуральна розчинна)
Чай і кава, оброблені (10.83.1) (чай чорний байховий)
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