
ПРОТОКОЛ №3 

розкриття пропозицій конкурсних торгів 

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 07.02.2011р. 

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: послуги з передавання даних і повідомлень 

     3. Дата  оприлюднення  та  номер  оголошення  про  проведення процедури   

закупівлі,   опублікованого  в  державному  офіційному друкованому виданні з 

питань державних закупівель. Оголошення №08568, ВДЗ №10 (456) від 24.01.2011 

     4. Розкриття пропозицій  конкурсних  торгів  (кваліфікаційних пропозицій, 

цінових пропозицій) відбулося 07.02.2011 о 10-00         

     Місце розкриття _м.Івано-Франківськ, вул..Грушевського,21, каб.301 

      5. Перелік  пропозицій  конкурсних  торгів   (кваліфікаційних пропозицій,   

цінових   пропозицій),   запропонованих   учасниками процедури закупівлі:  

Номер і дата 

реєстрації 

замовником 

пропозиції 

конкурсних 

торгів 

(кваліфікацій

ної 

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) 

Прим

ітки 

№1  

07.02.2011 

р. 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Астеліт», код 

22859846 

03110, м.Київ, вул..Солом’янська, 11 

«А», тел.(044)233-3131 

наявні 32 400,00 грн. Лот 1 

№2  

07.02.2011р. 

 

Приватне акціонерне товариство «МТС 

Україна», код 14333937 

01601 м.Київ, вул..Лейпцизька,15, 

тел.(044)230-02-57 

наявні 29 900,00 грн. Лот 1 

№3  

07.02.2011р. 

 

Приватне підприємство «Звя’зковий», 

код 19390713 

76000 м.Івано-Франківськ, 

вул..Г.Мазепи,89/65 тел.(0342)527097 

наявні 125 000,00 грн. Лот2 

№4 

07.02.2011р. 

 

Відкрите акціонерне товариство 

«Укртелеком» код 01184835 

м.Івано-Франківськ, вулА.Сахарова,32 

тел 0342-5236-16 

наявні 70 000,00 грн. Лот2 

 

Лот 3 – пропозиції учасників відсутні. 

 



     6. Присутні:  

     6.1. Від учасників процедури закупівлі:  

 

 1._Представник фірми ТзОВ «Астеліт» Рісний Т.В.              (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)                                      

 

 


