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Голова тендерного KoMiTeTy IOcbKoBa г,L винесла зазначене вище питання на

голосуван ня. Голосуван ня p,ýno,o наступ ним чи ном :
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Литвинова Л.С.
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Рiшення прийняте бi.lIьшiстю голосiв

3. Рiшення прийнято: одноголосно,

Вiд Замовника:

Го;tова тендерного KoMiTeT}r :

IOcbKoBa Г.I, заступник головного лiкаря

З полiклiнiчноi роботи
Члени тендерного KoMiTeTy :

Козлова М.А., головний бухгалтер

Толова Л.А., заступник головного бухгалтера

Лиси1_1ька 0.I., eKoHoMicT,ceKpeTap ТК

Литвинова Л.С.,бухгалтер

Петрова А.Ж., бухгалтер

flерюгiна A.0.,eKoHoMicT

Юськова Г.I.

Козлова М.А.
Толова Л,А.


