
ПРОТОКОЛ 

розкриття пропозицій конкурсних торгів                                           

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 

1. Замовник: 

1.1. Найменування - Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету  

Івано-Франківської  міської ради   

1.2. Місцезнаходження -  м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 7, інд. 76018 

1.3. Відповідальний за проведення торгів - Бойчук Тетяна Олексіївна 
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові) 

телефон - 03422- 3-25-32 

телефакс - 0342- 55-24-42 

2. Інформація про предмет закупівлі - ДК 016-97–01.41.1 послуги в рослинництві  (послуги з 

озеленення міста)   

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

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель – 17.01.2011р.,  № 05277 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 

пропозицій) відбулося - 16.02.2011 о 13:00 год. . 

                                             (дата)            (час) 

Місце розкриття – м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 7,  кабінет  №302, інд. 76018_ 

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)  

Примітки  

№1  

16.02.2011р.   

Приватний 

підприємець Лучко 

Ігор 

Миколайович;код – 

2276402490;  м.Івано-

Франківськ, 

вул.Технічна,16; 

документи 

наявні 
1 565 000.0 грн.  



тел.(0342) 75-11-54 

№2  

16.02.2011р.   

Відкрите акціонерне 

товариство  «Зелене 

господарство»; код за 

ЄДРПОУ – 05479378;   

м.Івано-Франківськ, 

вул.Коновальця, 411 а 

тел.(0342) 75-92-55, 75-

91-72 

 

документи 

наявні 
1 559 087.0 грн.  

6. Присутні: 

6.1. Від учасників процедури закупівлі: 
  

 

Голова правління ВАТ «Зелене господарство»                                                  

Федів В.М.                                                                                                     _________________  
(посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                  (підпис) 

 

_________________________________                                                                              ____________________ 

(посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                  (підпис) 

 

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) – не було  

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

начальник відділу фінансування і бухгалтерського обліку, 

заступник голови комітету з конкурсних торгів – Рошко Г.І 

 (посада, прізвище, ініціали)  

__________________________ 
                        (підпис)  

начальник відділу правової і кадрової роботи  - Максилевич 

В.М. 

(посада, прізвище, ініціали)  

__________________________ 

                        (підпис)  

начальник планово-економічного відділу – 

Білецька О.І. 

(посада, прізвище, ініціали)  

__________________________ 

                    (підпис)  

Голова комітету з конкурсних торгів  
Білик В.Й. 

(прізвище, ініціали)  
_______________ 

   (підпис)    М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів  
_ Бойчук  Т.О.   

(прізвище, ініціали)  
_______________ 
      (підпис)  

 


