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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економіки України   

26.07.2010 № 922  

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 27.12.2011 № 428) 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  
розкриття пропозицій конкурсних торгів  

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 

№ 3 від 05.12.2013 р. 

1. Замовник: 

1.1. Найменування 

Ковельський професійний ліцей______________________________________  

1.2. Місцезнаходження 

_Волинська обл., м.Ковель, вул.Варшавська , 10 , 45007_____________________ 

1.3. Відповідальний за проведення торгів 

Антонюк Сергій Миколайович, директор                                                                   _  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

телефон  _(03352)55039________________________________  

телефакс _(03352)55039________________________________  

2. Інформація про предмет закупівлі  

_ДК 016-2010 – 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води____ 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель: 04.11.2013 р. № 187135, ВДЗ № 87 (830) 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 

пропозицій) відбулося  05 грудня 2013 р.    10:00 год . 

                                                (дата)                  (час) 

Місце розкриття: м.Ковель, вул.Варшавська, буд.10, кабінет директора Ковельського 

професійного ліцею, 45007 

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 

пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі:  
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Номер і 

дата 

реєстрації 

замовником 

пропозиції 

конкурсних 

торгів 

(кваліфікаці

йної 

пропозиції, 

цінової 

пропозиції) 

Повне найменування 

(для юридичної особи) 

або прізвище,  ім’я, по 

батькові (для фізичної 

особи) учасника 

процедури закупівлі, 

ідентифікаційний 

код/реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків*, 

місцезнаходження/ 

місце проживання, 

телефон/телефакс 

Інформація 

про наявність 

чи відсутність 

необхідних 

документів, 

передбачених 

документацією 

конкурсних 

торгів 

(запитом щодо 

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 

№ 1 

05.12.2013 

року 

Підприємство теплових 

мереж «Ковельтепло», 

ідентифікаційний код 

30514446, Волинська 

область, м.Ковель, вул. 

Володимирська, 97
А
, 

тел. (03352) 4-60-11, 

тел./факс.(03352) 4-52-62 

Наявні всі 

документи 

передбачені 

замовником 

859338,56 

грн. 

 

№ 2 

05.12.2013 

року 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Західтепло», 

ідентифікаційний код 

38367072, Волинська 

область, м.Ковель, 

вул.Грушевського, 110
А
, 

тел./факс. (03352) 3-46-

04, 5-02-31 

Наявні всі 

документи 

передбачені 

замовником 

759512,00 

грн. 

 

 

* – Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер  паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідний орган державної 

податкової служби і мають відмітку у паспорті). 
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6. Присутні: 

6.1. Від учасників процедури закупівлі:  

 

Директор ТзОВ «Західтепло» Шеремета М.М.                 

            (посада, прізвище, ініціали) 

  ___________________________ 

                       (підпис)  

___________________________________ 

            (посада, прізвище, ініціали)  

  ___________________________                             

                       (підпис)  
  

___________________________________ 

            (посада, прізвище, ініціали)  

  ___________________________ 

                       (підпис) 

___________________________________ 

            (посада, прізвище, ініціали)  

  ___________________________ 

                       (підпис)  

___________________________________ 

            (посада, прізвище, ініціали)  

  ___________________________ 

                       (підпис)  

___________________________________ 

            (посада, прізвище, ініціали)  

  ___________________________ 

                       (підпис)  

 

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 

            

Заступник директора з НВЧ Козакевич Б.Є.    __________________________ 

           (посада, прізвище, ініціали)                                                        (підпис) 

Шеф-кухар Клевецька С.А.                                __________________________ 

           (посада, прізвище, ініціали)                                                        (підпис)  

Економіст  Вальчук Т.О.                                     __________________________ 

           (посада, прізвище, ініціали)                                                        (підпис)  

Викладач  Харатін В.О.                                       __________________________    

           (посада, прізвище, ініціали)                                                        (підпис)  

Завідувач господарства Мартинюк Л.І.             __________________________     
             (посада, прізвище, ініціали)                                                        (підпис)  

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів    _Антонюк С.М.___  _______________ 

                                                                  (прізвище, ініціали)   (підпис)       М.П.  

 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів _Сорока Г.О.  ____  _______________ 

                                                                   (прізвище, ініціали)  (підпис)     

 
 


