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ПЛАН
проведення засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства оборони України
“06” листопада 2015 року (10.00)
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)
Головне управління зв’язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ
Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України
Розгляд документів та прийняття рішення щодо результатів проведення переговорної процедури закупівлі на закупівлю
(акцепт):
Устатковання силове гідравлічне та пневматичне, крім його частин (28.12.1) (гідрообладнання до автомобільних кранів)
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) (мазут паливний 100 зольний, сірчистий)
Прийняття рішення щодо проведення переговорів після відбору учасників електронними засобами за переговорною процедурою
закупівлі:
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.1)
Прилади електричні побутові, інші, н.в.і.у. (27.51.2) лот 5. Сковороди електричні
Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (22.29.2) Посуд столовий одноразовий
Прийняття рішення щодо проведення повторно відбору учасників електронними засобами за процедурою закупівлі:
Меблі, інші (31.09.1) ліжко 2-х ярусне армійське типу "А"
Прийняття рішення щодо проведення переговорів за переговорною процедурою закупівлі:
Машини й устатковання спеціальної призначеності, н.в.і.у. ( 28.99.3) (Електронний (лазерний) тир з програмним забезпеченням
відпрацювання навчальних вправ зі стрілецької зброї )
Двигуни внутрішнього згоряння до моторних транспортних засобів (29.10.1) (дизельні двигуни до броньованих машин)
Послуги супутникового зв'язку, крім послуг щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників (61.30.1) (послуги
супутникового зв'язку без обмеження трафіку у діапазоні 27500-31000 МГц)
Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони (26.30.2) (телекомунікаційне обладнання для
стаціонарних та польових вузлів зв’язку)
Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних мінералів (06.10.1) (димова суміш ДС-56 зимова або еквівалент)
Зброя та боєприпаси та їхні частини (25.40.1) (тактичні комплекти) 2 лоти
Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1)
Секретар комітету з конкурсних торгів
І.Ф.ХРУЩ

