ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 N 1106
ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій
1. Замовник.
1.1. Найменування Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е.Фальц-Фейна
НААН України
1.2. Місцезнаходження 75230, Херсонська область, Чаплинський район, смт АсканіяНова, вул..Фрунзе, 13
1.3. Відповідальний за проведення торгів
Заступник директора з виробничих питань Літвінцов Володимир Петрович
телефон (05538) 6-12-00, телефакс (05538)6-12-32
2. Інформація про предмет закупівлі
19.20.2 "Паливо рідинне та газ; оливи мастильні" (дизельне паливо (19.20.26-00.00)
бензин А-92 (19.20.21-00.00))
Лот №1 - дизельне пальне – 10000л
Лот №2 – бензин А-92

- 5000л

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель
№ 175432 ВДЗ № 309 (06.08.2015).
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій,
цінових пропозицій) відбулося 08.09.2015. р о 10.30.за київським часом
Місце розкриття Херсонська область, Чаплинський район, смт Асканія-Нова,
вул.Фрунзе, 13 кабінет головного бухгалтера.
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій,
цінових пропозицій)
N Номер і дата
реєстрації
замовником
пропозиції
конкурсних
торгів
(кваліфікаційної
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

Інформація
про наявність
чи відсутність
необхідних
документів,
передбачених
документацією
конкурсних

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

Примітка

цінової
пропозиції)

податків*,
місцезнаходження/
місце проживання,
телефон/телефакс

1 Пропозиція № 1 ТОВ «Ойл-Контракт»

торгів
(запитом
цінових
пропозицій)

пропозицій щодо
них)

Наявні

Лот №1- 15,00 грн(з
ПДВ)

ЄДРПУ: 38248860

Лот №2- 15,80 грн (з
ПДВ)

м.Херсон, пр-т Адмірала
Сенявіна, б.144 к.1кв.79
Тел/факс (0552) 49-60-76
2 Пропозиція № 2 ТОВ «Мельхіор-Агро»
ЄДРПУ: 34370123

Наявні

м.Херсон, вул.Нафтовиків,5

Лот №2-17,78 грн ( з
ПДВ)

Тел(0552) 33-81-00
3 Пропозиція № 3 ТОВ «Октавія-Альфа»
Херсонська обл. смт
Білозерка,
пров.Харченко,48/50

Лот №1-14,07 грн (з
ПДВ)

Наявні

Лот №1- 16,50 грн (з
ПДВ)
Лот №2- 18,50 грн. ( з
ПДВ)

ЄДРПОУ 36192779
Тел/факс (0552) 23-60-43
* 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)

____________________________
(підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі
__________________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
Мамонтова В.В.

Барановська Л.М.

Письменна А.М.

Калімбет В.А.

Голова комітету з конкурсних торгів ________________ Літвінцов В.П.
М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів ______________

Кравченко Н.М.

