ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій
1. Замовник.
1.1. Найменування
Заклад «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №4 ім. Д.І. Менделєєва
Вінницької міської ради»
1.2. Місцезнаходження
21018 м. Вінниця, вул. Гоголя, 18
1.3. Відповідальний за проведення торгів
Федичен Марина Борисівна

,
(прізвище, ім’я, по батькові)

телефон (0432) 562384,
телефакс (0432) 562445.
2. Інформація про предмет закупівлі
Послуги їдалень
,
код ДК 016:2010 – 56.29.2000.00
.
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури
закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань
закупівель
11.12.2015р. №244444
4. Розкриття
пропозицій,

пропозицій

конкурсних

цінових пропозицій) відбулося 1
4.01.2016

(дата)

торгів

(кваліфікаційних

15:30
.
(час)

Місце розкриття 
м. Вінниця, вул. Гоголя, 18, кабінет директора
.
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

№

Номер і дата
реєстрації
замовником
пропозиції
конкурсних
торгів
(кваліфікаційно
ї пропозиції,
цінової
пропозиції)

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

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

1

№3
13.01.2016
17:15

Усі документи в
наявності

2

№4
14.01.2016
09:00

Комунальне
підприємство
“Меридіан”
13306232
ФОП Дзись Світлана
Степанівна
2269106605

Усі документи в
наявності

Ціна пропозиції
або ціни
окремих частин
предмета
закупівлі (лотів)
(якщо окремі
частини
предмета
закупівлі
визначені
замовником для
надання
учасниками
пропозицій
щодо них)
515074,00 грн.

Примітка

515074,00 грн.

* 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, Михайлова А.В,
____________________________
(посада, прізвище, ініціали)

економіст по цінах, Колесник І.Р.
(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)


_______________________
(підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі
____________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
зав. бібліотекою
Шмоняк С.Ф.
_________________________
заст. директора з ГР Пінкусевич А.Ю. _________________________
заст. директора з НВР Стебньовська А.В.


__________________________



(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

Голова комітету з конкурсних торгів ________________ _
С.П. Загородній
___
(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ______________ _
М.Б. Федичен
___
(підпис)

(ініціали та прізвище)

