ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ПРОТОКОЛ № 11
розкриття пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій
08.10.2015р. 10.00 год.

1. Замовник.
1.1. Найменування
Відділ культури і туризму Свалявської райдержадміністрації Закарпатської області
1.2. Місцезнаходження
пл. Головна ,1 , м.Свалява, Закарпатська обл., 89300
1.3. Відповідальний за проведення торгів
Делеган Віталія Семенівна
(прізвище, ім'я, по батькові)
телефон (03133)22767
телефакс (03133)22767
2. Інформація про предмет закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 реконструкція будівлі
дитячої школи мистецтв Закарпатська область, м. Свалява, вул.Борканюка,4.
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель
від 09.09.2015 р. № 193962
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових
пропозицій) відбулося 08 жовтня 2015 р. о 10:00.
(дата)
(час)
Місце розкриття: Відділ культури і туризму Свалявської райдержадміністрації
Закарпатської області, пл. Головна,1 каб.107, м. Свалява, Закарпатська обл., 89300
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних
пропозицій, цінових пропозицій)

№

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

1.

№1 08.10.2015р.

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
Товариство з обмеженою
відповідальністю
,,Інтербуд”,
код ЄДРПОУ 32653541
89300,
Україна, Закарпатська обл.,
Свалявський район,

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

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

Примітка

Надана вся
інформація,
передбачена
документацією
конкурсних торгів

2761,570 тисяч
грн.(два мільйони
сімсот шістдесят
одна тисяча п'ятсот
сімдесят гривень 00
коп.) без ПДВ

-

м.Свалява,
вул.Достоєвського,76/1
тел.(03133)21425

2.

№2 08.10.2015р.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
,,МІГР”,
код ЄДРПОУ 32417777
89310,
Україна, Закарпатська обл.,
Свалявський район,
с .Р.Гута,53,
тел.(03133)73556

Надана вся
інформація,
передбачена
документацією
конкурсних торгів

2659,940 тисяч грн.
(два мільйони
шістсот п'ятдесят
дев'ять тисяч
дев'ятсот сорок
гривень 00 коп.)
без 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 ТОВ ,,Інтербуд” Гелетей Ф.Ф.
(посада, прізвище, ініціали)
Директор ТОВ ,,МІГР” Григаш Н.М.
(посада, прізвище, ініціали)

_________________________
(підпис)
____________________________
(підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі
__________________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
Головний бухгалтер відділу культури і туризму
Свалявської РДА Гартл М.М.
(посада, прізвище, ініціали)
Директор Свалявської ДШМ Грабар Ю.Й.
(посада, прізвище, ініціали)
Керівник групи обліку відділу культури і туризму
Свалявської РДА Тоба Н.А.
(посада, прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)
_______________
(підпис)
________________
(підпис)

Голова комітету з конкурсних торгів ________________
(підпис)
М. П.

В.С.Делеган
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів ______________
(підпис)

В.П.Плоскіна
(ініціали та прізвище)

