
ПРОТОКОЛ №1 

розкриття пропозицій конкурсних торгів 

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 31.01.2011р. 

10-00 год. 

      1. Замовник:  

     1.1. Найменування Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

     1.2. Місцезнаходження м.Івано-Франківськ, вул..Грушевського,21 

     1.3. Відповідальний за проведення торгів 

Ганчак Олег Васильович , Нагірний Михайло Васильович 

      телефон  (0342) 55-18-90,      телефакс (0342) 55-18-90  

     2. Інформація про предмет закупівлі: продукти нафтоперероблення рідкі (бензин 

А-95, 22 000л) 

     3. Дата  оприлюднення  та  номер  оголошення  про  проведення процедури   

закупівлі,   опублікованого  в  державному  офіційному друкованому виданні з 

питань державних закупівель.  

№05855, ВДЗ №7 (453) від 17.01.2011 

     4. Розкриття пропозицій  конкурсних  торгів  (кваліфікаційних пропозицій, 

цінових пропозицій) відбулося 31.01.2011 о 10-00         

     Місце розкриття _м.Івано-Франківськ, вул..Грушевського,21, каб.311  

     5. Перелік  пропозицій  конкурсних  торгів   (кваліфікаційних пропозицій,   

цінових   пропозицій),   запропонованих   учасниками процедури закупівлі:  

Номер і дата 

реєстрації 

замовником 

пропозиції 

конкурсних 

торгів 

(кваліфікаційної 

пропозиції, 

цінової 

пропозиції) 

Повне найменування для 

(юридичної особи) або  

прізвище, ім’я, по батькові 

(для фізичної особи) 

учасника процедури 

закупівлі, ідентифікаційний 

код/ідентифікаційний номер 

(за наявності) 

місцезнаходження/ 

місце проживання, 

телефон/телефакс 

Інформація про 

наявність  

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) 

Приміт

ки 

 

№1 

31.01.2011р. 

Приватне підприємство 

«Рівне-нафта» 

 код ЄДРПОУ 31059955 

м.Рівне, 

вул..Чорновола,13 

оф.422 

 тел /факс (0362)623 423 

          наявні 253 000,00 грн.  

 

№1 

31.01.2011р. 

Приватне підприємство 

«ОККО - бізнес» 

 код ЄДРПОУ 37278249 

м.Львів, вул..Пластова,1 

тел /факс 032 298-96-01 

          наявні 192 500,00 грн.  

 

     6. Присутні:  

     6.1. Від учасників процедури закупівлі:  



 

 ____________________________              ___________________  

 (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): 

(посада, прізвище, ініціали)                         (підпис) 

 Заступник міського голови 

, заступник голови комітету з конкурсних торгів  

Слободян Л.Я         _________________ 

 

Заступник міського голови  

Верес М.Й.         _________________ 

 

 

Заступник міського голови 

 Саєвич М.Б.        _________________ 

 

Начальник фінансового управління  

Сусаніна В.Ю.                ________________ 

 

Начальник управління торгівлі  

Витриховський І.А.       __________________ 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу  

Буджак В.М.     ______________ 

 

 Голова комітету  

 з конкурсних торгів   Фітель З.І.            _______________  

                       (прізвище, ініціали)               (підпис)  

                                                       М. П.  

 Секретар комітету  

 з конкурсних торгів   Ганчак О.В.            _______________  

                       (прізвище, ініціали)               (підпис) 


