ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ПРОТОКОЛ № 6
розкриття пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій
1. Замовник.
1.1. Найменування
Комунальне підприємство «Служба єдиного замовника» Житлово-комунального
господарства м.Краматорська.
1.2.Місцезнаходження
Фактична адреса:бул. Краматорський, 22, м.Краматорськ, Донецька обл., 84331;
Юридична адреса: бул. Краматорський, 47, м.Краматорськ, Донецька обл., 84331
1.3. Відповідальний за проведення торгів
Пономарьов Олександр Олександрович – заступник директора, голова комітету з
конкурсних торгів
(прізвище, ім’я, по батькові)
Кажан Олена Григорівна, спеціаліст 1 категорії, секретар комітету з конкурсних
торгів
(прізвище, ім’я, по батькові)
Телефон (06264) 7-90-93
телефакс (06264) 7-90-93
2. Інформація про предмет закупівлі
Код за ДКПП 016:2010 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин
автомобільний, паливо дизельне та засоби змащування). Лот 1 - Бензин
автомобільний та паливо дизельне по талонах (бензин марки А-95; бензин марки А95 покращеної якості; бензин марки А-80; дизельне паливо). Лот 2 - засоби
змащування (масло напівсинтетичне 10W 40 для карбюраторних та інжекторних
двигунів або еквівалент; масло 10МГ2К або еквівалент; масло індустріальне 140А
або еквівалент; масло 2 tt або еквівалент; змазка пластична літол-24 або еквівалент).
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель
№175133, "ВДЗ" №308(05.08.2015) від 05.08.2015
15081XX535386
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій,
цінових пропозицій) відбулося 18 серпня 2015 року о 09-00 .
(дата)
(час)
Місце розкриття бул. Краматорський, 22, КП «СЄЗ», кабінет № 2 (кабінет
директора), Донецька обл., м. Краматорськ, 84331.
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних
пропозицій, цінових пропозицій)

№

1

2

Номер і
дата
реєстрації
замовником
пропозиції
конкурсних
торгів
(кваліфікаці
йної
пропозиції,
цінової
пропозиції)
1
17.08.2015

Повне найменування (для
юридичної особи) або прізвище,
ім’я, по батькові (для фізичної
особи) учасника процедури
закупівлі, код за ЄДРПОУ/
реєстраційний номер облікової
картки платника податків*,
місцезнаходження/
місце проживання,
телефон/телефакс

2
18.08.2015

ПМ ВВП "ПРОТЕХ"
13540086
м.Краматорськ,
бул.Машинобудівників, буд.20
(06264)4-17-17, 4-18-18

ТОВ
"ТОРГОВИЙ
ДІМ
"АВІАС"
37149148
м.Дніпропетровськ,
вул.Джинчарадзе, буд.4, секція 1
(06264)5-14-66

Інформація про
наявність чи
відсутність
необхідних
документів,
передбачених
документацією
конкурсних
торгів
(запитом
цінових
пропозицій)
Документи,
передбачені
документацією
конкурсних
торгів наявні

Ціна пропозиції або
ціни окремих частин
предмета закупівлі
(лотів) (якщо окремі
частини предмета
закупівлі визначені
замовником для
надання учасниками
пропозицій щодо
них)

Примітка

Лот 1 – 84150,00 грн.
Лот 2 – 6615,00 грн.
Лот 3 – 9100,00 грн.
Лот 4 – 36400,00 грн.

Пропозиції
надано з
урахуван
ням ПДВ

Документи,
передбачені
документацією
конкурсних
торгів наявні

Лот 1 – 94500,00 грн.
Лот 2 – 7350,00 грн.
Лот 3 – 10000 грн.
Лот 4 – 35400,00 грн.
Лот 5 – 1295,00 грн.
Лот 6 – 2300,00 грн.
Лот 7 – 1100,00 грн.
Лот 8 – 440,00 грн.
Лот 9 – 212,00 грн.

Пропозиц
ії надано
з
урахуван
ням ПДВ

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).
6. Присутні.
6.1. Від учасників процедури закупівлі:
Директор ПМ ВВП «ПРОТЕХ» Кравченко В.М.
____________________________
(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)
Зауваження учасників процедури закупівлі
__________________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
Інженер з охорони праці
Портненко В.В.
(посада, прізвище, ініціали)
Юрисконсульт
Сущенко Л.М.
(посада, прізвище, ініціали)

________________
(підпис)
________________
(підпис)

Голова комітету з конкурсних торгів ________________
Пономарьов О.О.
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М. П.
Заступник голови комітету з конкурсних торгів ________________Рекрут О.В.
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Секретар комітету з конкурсних торгів ______________
Кажан О.Г.
(підпис)
(ініціали та прізвище)

