
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
19.09.2018                                                                                                   № 309

                                                                 м. Лиман

Про  визначення  виконавця

послуг  з  вивезення  твердих

побутових відходів  на території

міста  Лиман  з  державного

сектору.

 

           З  метою організації  вивезення твердих побутових відходів з  території

Лиманської об’єднаної територіальної громади  відповідно до Протоколу засідання

конкурсної комісії з визначення виконавця послуг із вивезення  твердих побутових

відходів   з  території  державного  сектору   міста  Лиман   від  19.04.2017  №1  ,

керуючись  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  16.11.2011  №1173  «Про

надання послуг з вивезення побутових відходів», Законом України «Про відходи»,

п.6  ст.30 Закону  України   «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий

комітет міської ради 

ВИРІШИВ:

     1.Визначити виконавцем послуг з  вивезення твердих побутових відходів  на

території  міста  Лиман  з  державного  сектору  –  комунальне  підприємство

«Лиманський «Зеленбуд».З  встановленням тарифу на вивезення твердих побутових

відходів 13,54 грн з одного мешканця.   

     2. Укласти з комунальним підприємством «Лиманський «Зеленбуд» договір про

надання  послуг з вивезення твердих побутових відходів  на території міста Лиман з

державного сектору.

       3. Виконавцю послуг з вивезення твердих побутових відходів на території міста

Лиман з державного сектору - комунальне підприємство «Лиманський «Зеленбуд»

підготувати та укласти договори на надання послуг з вивезення твердих побутових

відходів з населенням , яке  мешкає на території державного сектору міста  Лиман. 

    4.  Контроль за  виконанням даного рішення покласти на заступника міського

голови Муравльова О.М.

Міський голова                                                                                   П.Ф.Цимідан



ПРОТОКОЛ 

оцінки конкурсних пропозицій переможців з відбору виконавців послуг із

вивезення твердих побутових відходів на  території міста  Лиман з 

державного сектору. 

30.08.2018 р.                                                                                                       м. Лиман 

      Конкурсна комісія утворена на підставі  Розпорядження міського голови від

28.08.2018  №449 “Про створення конкурсної комісії з визначення виконавця послуг

із  вивезення твердих побутових відходів  на території  міста  Лиман з  державного

сектору” під головуванням голови конкурсної комісії -заступника міського голови

Муравльова  О.М., та члени конкурсної комісії в кількості — 8 чоловік, розглянули

отримані пропозиції для участі в конкурсі  з відбору виконавців послуг із вивезення

твердих побутових відходів на території міста Лиман з державного сектору. Під час

розгляду встановлено наступне:

1. Організатор конкурсу: Виконавчий комітет Лиманської міської ради 

1.1. Найменування конкурсу : конкурс з переможців з відбору виконавців послуг

із вивезення твердих побутових відходів  з території  державного сектору

міста  Лиман.

1.2. Місце  знаходження  :  Україна,  Донецька  область  ,  місто  Лиман  вул.

Незалежності, 46 ,  індекс  84406.

2. Інформація  про  предмет  конкурсу:  відбір  виконавця  послуг  із  вивезення

твердих побутових відходів з  території державного сектору міста  Лиман.

3. Проведення оцінки конкурсних пропозицій переможців з відбору виконавців

послуг  із  вивезення  твердих  побутових  відходів  з   території  державного

сектору міста  Лиман  відбулося 30 серпня 2018 року в 10.00.

4. Перелік  учасників  конкурсу  переможців  з  відбору  виконавців  послуг  із

вивезення твердих побутових відходів з території  державного сектору міста

Лиман, які надали конкурсні пропозиції:

Комунальне  підприємство  «Лиманський  «Зеленбуд»  -  директора  КП

«Лиманський «Зеленбуд» Мороз Надія Олександрівна.

5. Методика оцінки :

- наявність   позитивного  досвіду  роботи  з  надання  послуг  із  вивезення

твердих побутових відходів з  території державного сектору міста  Лиман;

- наявність працівників відповідної кваліфікації

- рівень  забезпеченості  учасника  конкурсу  матеріально-технічним

обладнанням, спеціалізованою технікою.

6. Оцінка конкурсної пропозиції учасника:

Найменування учасників Критерії оцінки пропозицій

Комунальне підприємство «Лиманський

«Зеленбуд»

Учасник конкурсу має:

-  досвід  роботи  з  надання  послуг  із

вивезення   із  вивезення  твердих

побутових  відходів  з   території

державного сектору міста  Лиман; 

-  достатню  кількість  працівників

належної кваліфікації



-  достатню  кількість  обладнання  та

спецтехніки 

-  запропонований  тариф  на  вивезення

ТПВ 13,54 грн. з одного мешканця   за

місяць.                                  

7. Результати оцінки конкурсних пропозицій учасників .

      За результатами оцінки конкурсних пропозицій переможцем конкурсу з відбору

виконавців  із вивезення твердих побутових на території міста Лиман з державного

сектору визнати :

 - Комунальне підприємство «Лиманський «Зеленбуд» 

 

     Голосували   -                 за                        -  8

                                              проти                 -  0

                                              утримались       – 0 

                                              відсутні             – 3

      

Члени конкурсної комісії :

Голова конкурсної комісії,

заступник міського голови                                                            О.М.Муравльова

Заступник голови  конкурсної

 комісії начальник відділу 

екології та природних ресурсів                                                             В.Д.Лебеденко

      

 Секретар  комісії, головний 

 спеціаліст відділу екології та 

 природних ресурсів                                                                              Д.А.Коломацький

Начальник відділу економічного

розвитку і торгівлі                                                                                 Н.П.Авдєєнко

 В.о. начальника відділу ЖКГ 

  виконавчого комітету                                                                           І.В.Сердюк

  Начальник юридичного відділу 

  виконавчого комітету                                                                           І.О.Шуляченко 

 Голова мікрорайону “Комунальний”

 м.Лиман                                                                                                  Н.М. Волкова

 Голова мікрорайону “Південний”

 м.Лиман                                                                                                 Л.М.Парфьонова


