ПРОТОКОЛ №1
від 01.04.2015р.
розкриття пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій
1. Замовник.
1.1. Найменування:Херсонська державна морська академія.
1.2. Місцезнаходження:73000,м Херсон,проспект Ушакова, 20
1.3. Відповідальний за проведення торгів:
Голова комітету з конкурсних торгів Тригуб Сергій Миколайович,
(прізвище, ім’я, по батькові)
телефон (0552) 22-32-82, sntrigub@mail.ru.
телефакс (0552) 26-69-40.
2. Інформація про предмет закупівлі
01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні.
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: «ВДЗ»
№216(20.03.2015) від 20.03.2015р.,оголошення №091166.
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових
пропозицій) відбулося :01.04.2015 року о 10:00 .
(дата)
(час)
Місце розкриття :м. Херсон, проспект Ушакова, 14/1, конференційна зала
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних
пропозицій, цінових пропозицій)
№ Номер і дата
Повне найменування (для
Інформація
Ціна пропозиції
Примітка
реєстрації
юридичної особи) або
про наявність
або ціни окремих
замовником
прізвище, ім’я, по батькові
чи відсутність частин предмета
пропозиції
(для фізичної особи)
необхідних
закупівлі (лотів)
конкурсних
учасника процедури
документів,
(якщо окремі
торгів
закупівлі, код за ЄДРПОУ/
передбачених частини
(кваліфікацій реєстраційний номер
документаціє
предмета
ної
облікової картки платника
ю конкурсних закупівлі
пропозиції,
податків*,
торгів
визначені
(запитом
цінової
місцезнаходження/
замовником для
місце проживання,
цінових
пропозиції)
надання
телефон/телефакс
пропозицій)
учасниками
пропозицій щодо
них)
226/01-24
Споживче товариство
Всі документі 181 187,50 грн.
1
01.04.2015р.
«Світанок»,ЄДРПОУ
в наявності
32022046
73000, м. Херсон,
вул..Миру,21
тел..(0552)51-13-25
227/01-24
Товариство з обмеженою
Всі документі 210 177,50 грн.
2
01.04.2015р.
відповідальністю «Таврія
в наявності
ФУД»,ЄДРПОУ 39390500
73000,м Херсон,
Бериславське шосе, 44а
тел..(0552)35-67-30

* 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:
____________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
____________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
____________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

____________________________
(підпис)
____________________________
(підпис)
____________________________
(підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі
__________________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
Заступник голови комітету з конкурсних торгів,
головний бухгалтер ХДМА Далєнкіна Н.В.
(ініціали та прізвище)
Проректор з адміністративно-господарської
роботи ХДМА Музюкін В.В.

_________________
(підпис)
_________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)
Завідувач лабораторії інформаційно-обчислювального
центру Подобєда В.В
.___________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Голова комітету з конкурсних торгів ,
начальник МК ХДМА Тригуб С.М.
_________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів Федоренко Н.В. _________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)

