
 

ФОРМА ПРОТОКОЛУ 

розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 

пропозицій) 
 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: КЗ "ЗОУНБ імені О.М.Горького" ЗОР 

1.2. Місцезнаходження: 69095, м. Запоріжжя, проспект Леніна,142 

1.3. Відповідальний за проведення торгів: Гриценко Людмила Миколаївна, завідувач 

відділом комплектування. 

телефон (061) 787-53-43 телефакс (061) 787-53-43 

2. Інформація про предмет закупівлі: 58.14.1 - Журнали та періодичні видання друковані 

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

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель: 29.04.2013 № 115899, Інформаційний бюлетень "Вісник державних закупівель" 

№34 (777) 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 

пропозицій) відбулося: 14.06.2013 о 10.00 год. 

Місце розкриття: м. Запоріжжя, проспек Леніна, 142, каб. 21 

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/реєстраційний номер 

облікової картки платника податків*, 

місцезнаходження/ місце проживання, 
телефон/телефакс 

Інформація про наявність чи 

відсутність 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) 

Примітка 

 №1  

14.06.13 

о 8.15 год. 

 

 

 

 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 

"Ідея", ЄДРПОУ 00128272, 

83055, м. Донецьк, вул. 

Артема, 84, тел./факс(062) 

381-09-32 

 

 Відповідно до 

умов документації 

конкурсних торгів 

453867 грн.74коп.  - 

 

№2 

14.06.13 

о 8.25 год. 

 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Фірма" 

Періодика", ЄДРПОУ 

23700220, 01001, м.Київ, 

вул. Мала Житомирська, 

б.11, кв.2, тел./факс (044) 

278-00-24 

Відповідно до 

умов документації 

конкурсних торгів 

487500 грн.00коп. - 



 

№ 3 

14.06.13 

о 9.08 год. 

 

 

 

 

 

Українське державне 

підприємство поштового 

зв’язку "Укрпошта", 

Запорізька дирекція,  

ЄДРПОУ 20509800, 69005, 

м. Запоріжжя, проспект 

Леніна, 133, тел./факс (061) 

233-24-53 

Відповідно до 

умов документації 

конкурсних торгів 

513870 грн.23коп. - 

 

________________ 

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). 

6. Присутні: 

6.1. Від учасників процедури закупівлі: 

ТОВ "НВП"Ідея"   Вайло В.М. _____________________ 

УДППЗ "Укрпошта" Жілінська Н.В. _________________ 

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності):  відсутні. 

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

Члени комітету конкурсних торгів: ______________ С.А. Латиш 

      ______________ М.С. Гороховець 

      ______________ О.А. Савкіна 

Голова комітету з конкурсних торгів   Купреєва Н.А. ____________________ 

Секретар комітету з конкурсних торгів Гриценко Л.М. ____________________ 

                                                                          


