ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій
№ 3 від 02.02.2016р.

1. Замовник.
1.1. Найменування
Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф»
1.2. Місцезнаходження проспект Правди, 13, Харківська область, м. Харків;
Дзержинський район; 61058
1.3. Відповідальний за проведення торгів
Нестеренко Максим Сергійович
(прізвище, ініціали)
телефон (057) 702-94-52; телефакс (057) 702-94-45
2. Інформація про предмет закупівлі 45.20.1 Технічне обслуговування та
ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (технічне
обслуговування та поточний ремонт автомобілів ШМД) – 125 одиниць
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 21.12.2015р.
№404(21.12.2015), №250638
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій,
цінових пропозицій) відбулося 02 лютого 2016 року о 09.00.
(дата)

(час)

Місце розкриття проспект Правди, 13, планово-економічний відділ, Харківська
область, м. Харків; Дзержинський район; 61058.
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних
пропозицій, цінових пропозицій)
№
Номер і дата
Повне найменування Інформація про
Ціна
Примітка
реєстрації
(для юридичної
наявність чи
пропозиції або
замовником
особи) або прізвище,
відсутність
ціни окремих
пропозиції
ім’я, по батькові (для
необхідних
частин
конкурсних
фізичної особи)
документів,
предмета
торгів
учасника процедури
передбачених
закупівлі
(кваліфікаційної
закупівлі, код за
документацією
(лотів) (якщо
пропозиції,
ЄДРПОУ/
конкурсних
окремі частини
цінової
реєстраційний номер
торгів
предмета
пропозиції)
облікової картки
(запитом
закупівлі
платника податків*,
цінових
визначені
місцезнаходження/
пропозицій)
замовником
місце проживання,
для надання
телефон/телефакс
учасниками
пропозицій
щодо них)
1

2

№1
01.02.2016 р.

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Авто Граф Ф»
код за ЄДРПОУ:
37877581
вул. Котлова, 29, м.
Харків, 61052
т/ф (057)717-55-30

Документи
надано в
повному обсязі

Ціна:
3 060 625,00
грн. з ПДВ

3

№2
02.02.2016 р.

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Містраль Авто»
код за ЄДРПОУ:
37458121
вул. Клочківська,
59, Харківська обл.,
м. Харків,
Дзержинський
район, 61022
т/ф (057)760-44-44

Документи
надано в
повному обсязі

Ціна:
4 410 000,00
грн. з ПДВ

№3
02.02.2016 р.

Приватне
Підприємство
«Авто-Шанс»
код за ЄДРПОУ:
32718760
вул.
Кропивницького, б.
116, кв. 3
м. Кіровоград,
25014
т/ф (052)235-15-35

Документи
надано в
повному обсязі

Ціна:
4 550 000,00
грн. з ПДВ

* 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:
_присутніх від учасників немає_________________________________

___________________
(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

Зауваження учасників процедури закупівлі ____________________________________________________________
____________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
Заступник директора з оперативної роботи, медицини катастроф
та цивільного захисту населення – керівник служби медицини
катастроф, Салдан Г.М.

____________________

Головний бухгалтер, Купіна В.М.

____________________

Начальник відділу кадрів, Симоненко Т.О.

____________________

Начальник відділу правового забезпечення, Пєшкова О.В.
____________________
Економіст з фінансової роботи планово-економічного відділу,
Горжій Д.О.
____________________
Голова комітету з конкурсних торгів
________ І.В. Старова
Заступник директора з
М. П.
економічних питань
Секретар комітету з конкурсних торгів,
Економіст з фінансової роботи
планово-економічного відділу ______________
О.В. Горячева
(підпис)

(ініціали та прізвище)

______

