ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій
1. Замовник.
1.1. Найменування
КЗО «Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат «Дніпро»
1.2. Місцезнаходження
вул. Севастопольська, 17, корп. 4 ДЗ «ДМА», м.Дніпропетровськ, 49005
1.3. Відповідальний за проведення торгів
Заєць Ігор Олександрович, заступник директора з господарської роботи,
(прізвище, ім’я, по батькові)

телефон (0562) 47-04-66,
телефакс (0562) 47-32-52.
2. Інформація про предмет закупівлі
Код класифікатора 56.29.2 - послуги їдалень (надання послуг їдалень для
забезпечення чотириразового п’ятиденного харчування вихованців ліцею).
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель
23.12.2014 р. № 432024
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів
пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 02.02.2015 р.
(дата)

(кваліфікаційних
13.00
(час)

Місце розкриття: вул. Севастопольська, 17, корп. 4 ДЗ «ДМА», каб. 18,
м.Дніпропетровськ, 49005
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

№

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, код за
ЄДРПОУ/
реєстраційний номер
облікової картки
платника податків*,
місцезнаходження/
місце проживання,
телефон/телефакс

Інформація про
наявність чи
відсутність
необхідних
документів,
передбачених
документацією
конкурсних
торгів
(запитом цінових
пропозицій)

1

№1
02.02.2015 р.

Всі документи є в
наявності
відповідно до
ДКТ

2

№2
02.02.2015 р.

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Регіональна
кейтерингова
компанія»
Код ЄДРПОУ
37213401,
вул. Артема, 93М,
м. Дніпропетровськ,
49000,
тел./факс (0562)
320561
Фізична особапідприємець Міщенко
Валерій
Володимирович,
Реєстраційний номер
(ІПН) 2762219812,
ж/м Тополя-2, буд.10,
корп.2, кв.78, м.
Дніпропетровськ,
49040,
тел. (056) 3771930,
моб. тел. 067567 2527

Всі документи є в
наявності
відповідно до
ДКТ

Ціна пропозиції
або ціни
окремих частин
предмета
закупівлі (лотів)
(якщо окремі
частини
предмета
закупівлі
визначені
замовником для
надання
учасниками
пропозицій
щодо них)
654120,00 грн.
(шістсот
п’ятдесят
чотири тисячі
сто двадцять
грн. 00 коп.) без
ПДВ

Примітка

612720,00 грн.
(шістсот
дванадцять
тисяч сімсот
двадцять грн. 00
коп.) без 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:
Представник ФОП Міщенко В.В. за
довіреністю Чорний В.А.
____________________________
(посада, прізвище, ініціали)

Зауваження учасників процедури закупівлі

(підпис)

Зауваження відсутні.
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
Заступник директора
з навчально-методичної роботи,
заступник голови ККТ Радченко М.О.
(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

Бухгалтер ліцею Дорофєєва О.Г.
(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

Вихователь Коврига Л.Д.
(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

Голова комітету з конкурсних торгів ________________
(підпис)

І.О. Заєць
(ініціали та прізвище)

М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ______________
(підпис)

В.В. Зюзь
(ініціали та прізвище)

