ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ
ВІННИЧЧИНИ - 9
Або
Ваші тендери ще проходять без громадських
моніторів? Тоді ми йдемо до вас.
На початку лютого у Вінниці пройшов двохденний семінар, на якому експерти Центру
політичних студій та аналітики і громадської організації «Філософія Серця» розповідали
активістам та журналістам про державні закупівлі. Враховуючи великий інтерес до
процедури проведення тендерів, ми анонсуємо найближчі засідання тендерних комітетів
по розкриттю пропозицій, на яких вони можуть побувати особисто.
Отже, здійснюючи моніторинг сайту www.tender.me.gov.ua ,експерти громадської
організації «Філософія Серця» з’ясували:

-

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області проводить два засідання тендерного
комітету за адресою м. Вінниця, вулиця Єрмака, 2 на експлуатаційне утримання та поточний
ремонт автодоріг загального користування у Вінницькій області: 20 мільйонів гривень будуть
«освоювати» 17 лютого 2015 року в 10.00, а 600 мільйонів бюджетних гривень - 12 лютого в
10.00. Контактна особа - Віталій Стрембицький, телефон 67-13-05;

-

16 лютого 2015 року в 11.00 будуть розкриватися пропозиції по закупівлі 33 кілометрів проводів
та кабелів міським комунальним унітарним підприємством "Міськсвітло" на 635 тисяч

гривень. Засідання тендерного комітету пройде за адресою : м. Вінниця, вул. Радіона
Скалецького, буд. 17. Контактна особа: Олександр Лобанов, головний інженер, голова
комітету з конкурсних торгів, телефон 55-07-74;

-

Хто буде прати 43 тонни білизни Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні у 2015 році за
366 тисяч гривень, можна буде дізнатися 20 лютого в 11.00, коли збереться тендерний комітет
лікарні за адресою: м. Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 108. Контактна особа – Вадим
Пилинь, телефон 46-02-39;

-

Обласний онкодиспансер проводить кілька тендерів на закупівлю лікарських препаратів.
Найближче розкриття пропозицій пройде 12 лютого в 11.00. Сума – 510 тисяч гривень.
Довідки за телефоном 46-15-18. Відповідальний за закупівлі – Володимир Клибанівський,
заступник головного лікаря по медичній частині.

Звертаємо увагу представників громадських організацій та журналістів: Для того,
щоб гарантовано потрапити на засідання тендерних комітетів, вам потрібно
напередодні зателефонувати по контактним телефонам і запитати, які документи
потрібно взяти з собою, аби не було вам перешкод.
Законодавчо закріплено ваше право бути присутніми при розкритті пропозицій. Отож, чекаємо
на ваші враження та коментарі відносно відкритості та прозорості державних закупівель на
Вінниччині.

Інформація підготовлена в рамках проекту «Створення і впровадження державної системи контролю за коштами
«Відкритий бюджет». Виконавцем проекту є ГО «Центр політичних студій та аналітики». Проект фінансується
Європейським Союзом. Регіональний партнер проекту у Вінницькій області –
ГО «Філософія Серця», медіа-партнер - ВОГО «Громадська студія».

