
ПРОТОКОЛ 

розкриття пропозицій конкурсних торгів  

1. Замовник: 

1.1. Найменування 

Спеціалізований комбінат  комунально – побутового обслуговування  

1.2. Місцезнаходження 

м. Івано – Франківськ, вул. Г. Мазепи ,162,а  

1.3. Відповідальний за проведення торгів 

Паращій Василь Богданович  

(прізвище, ім'я, по батькові) 

телефон  75-34-07 ;  телефакс  53-89-02 

2. Інформація про предмет закупівлі  

Продукти нафтоперероблення рідкі  

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

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель  №25403 ВДЗ №25 (471) від 28.02.2011 року 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 

пропозицій) відбулося 30.03.2011 р. (дата) 10-00 год.(час) 

Місце розкриття м. Івано – Франківськ, вул. Г. Мазепи ,162,а , кабінет № 2 заступника 

директора 

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 та прізвище, 

ініціали (для 

фізичної особи) 

учасника 

процедури 

закупівлі, 

ідентифікаційний 

код 

місцезнаходження/ 

місце проживання/ 

реєстрації, 

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)  

Примітки 

1 2 3 4 5 

 №1 

30.03.2011 р 

 

 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

 

 Всі документи 

подані в 

повному обсязі 

 

Лот 1: Бензин А-95 

– 12,30 грн; Бензин  

А -80 -   12,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

«ІТВІ» 

 м. Київ 

вул.Козацька,120/4 

тел.  496-89-65, 

 Лот 2  :Дизельне 

паливо -11,70 грн 

Лот 3 :Мастило,  

 



 факс 496-89-70 масла інші  -

14,50 грн. 

№2 

30.03.2011 р 

 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Сервісна 

компанія 

«Формула» 

м. Івано – 

Франківськ 

вул. Галицька,36 б 

тел. (0342)50-84-41 

55-90-61, 50-84-41 

Всі документи 

подані в 

повному обсязі 

Лот 1: Бензин А-95 

– 12,00 грн; Бензин  

А -80 -   11,20 грн 

Лот 2  :Дизельне 

паливо -11,60 грн 

Лот 3 :Мастило,  

масла інші  -

14,00 грн 

 

 

 

 

 

6. Присутні: 

6.1. Від учасників процедури закупівлі:  

 Не були 

_____________________________________ 

            (посада, прізвище, ініціали)   

____________________________ 

(підпис)  

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) 

______________________________________________________________________ 

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

Голова комітету з конкурсних торгів  Паращій В.Б. 

Заступник голови                                   Цебрій Л.В. 

Секретар комітету                                  Дехтяр Н.А. 

Члени комітету :                                     Павликівська Г.В. 

                                                                 Пушик Г.Ф. 

  

 Голова комітету з конкурсних торгів Паращій В.Б. ______________ 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів  Дехтяр Н.А.______________ 

  


