
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економічного  

розвитку і торгівлі України 

15.09.2014  № 1106 

 

 

ПРОТОКОЛ 

оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій  
 

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_____________________________________, 
(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, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель 

     №231025, ВДЗ №382(19.11.2015) від 19.11.2015 року 

 

4. Оцінку пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) 

проведено 25.12.2015 року  13:00. 
                                    (дата)                       (час) 

 

5. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових 

пропозицій) та причини їх відхилення 

__________________________________________________________________. 

 

6. Перелік пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), 

допущених до процедури оцінки 

-пропозиція конкурсних торгів підприємства теплових мереж «Ковельтепло», 

-пропозиція конкурсних торгів товариства з обмеженою відповідальністю 

«Західтепло». 

 

7. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових 

пропозицій):  



Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного 

критерію: ціна (100 % - 100 балів). Кількість балів за критерієм “Ціна» 

визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої 

найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість 

балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою: 

Б обчисл  = (Цmin/Цобчисл)*100, де 

Б обчисл – обчислювана кількість балів; 

Цmin  - найнижча ціна; 

Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої 

обчислюється; 

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм  ”Ціна”. 

Кращою є та пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів. 

У випадку однакового значення показника, переможець визначається 

шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю 

голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо 

результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова 

комітету з конкурсних торгів. 

 

__________________________________________________________________. 

 

8. Оцінка пропозицій учасників 
Повне найменування 

(для юридичної особи) 

або прізвище, ім’я, по 

батькові (для фізичної 

особи), код за ЄДРПОУ/ 

реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків* 

учасника процедури 

закупівлі 

  

Критерії оцінки 

пропозицій 

конкурсних торгів 

(цінових 

пропозицій) 

Значення 

показників 

згідно з 

пропозиціями 

конкурсних торгів 

(ціновими 

пропозиціями) за 

критеріями оцінки  

Кількість 

оціночних 

одиниць за 

критеріями 

відповідно до 

методики 

оцінки (не 

заповнюється 

для процедури 

запиту цінових 

пропозицій) 

Примітка 

 

Підприємство теплових 

мереж «Ковельтепло», 

код за ЄДРПОУ 

30514446 

 

«Ціна» 

100 балів 

 

  1443436,00  

      з ПДВ 

 

   49,54 бала 

 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Західтепло», код за 

ЄДРПОУ 38367072 

 

 

 

«Ціна» 

  100балів 

 

   715037,00 

      без ПДВ 

 

   100 балів 

 

 
_______________________ 

* 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). 
 

9. Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів 

(цінових пропозицій) (рішення про визнання пропозиції найбільш 

економічно вигідною) 



           Переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг з постачання пари і 

гарячої води визнати пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Західтепло», яка отримала найбільшу кількість балів – 100 та є найбільш 

економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів за результатами 

оцінки. 

 

10. Члени комітету з конкурсних торгів: 
Заступник директора поНВЧ Козакевич Б.Є 
                          (посада, прізвище, ініціали) 

 ______________________________ 

         (підпис) 

___________________________________________ 

        (посада, прізвище, ініціали) 

______________________________ 

         (підпис) 

 Шеф кухар Клевецька С.А._________________ 

                          (посада, прізвище, ініціали) 

______________________________ 

         (підпис) 

  

    

Викладач Харатін В.О._______________           

(посада, прізвище, ініціали) 

______________________________ 

         (підпис) 

  

Завідувач господарства Міщук М.О.____ 

  (посада, прізвище, ініціали) 

______________________________ 

         (підпис) 

  

 

Голова комітету з конкурсних торгів _______________         С.М.Антонюк                                                                                                   
(підпис)                                                                                                                                (ініціали та прізвище)                         

 

                                                М. П.   

 

Секретар комітету з конкурсних торгів _____________           О.А.Семенюк 
                                                                                                             (підпис)                      (ініціали та прізвище)          

 
 


