
Протокол 
розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Замовнк
1.1. Найменування: комунальний заклад “Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені
О. М. Горького ” Запорізької обласної ради
1.2. Місцезнаходження: проспект Леніна, 142, м. Запоріжжя, 69600
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Кійко Олена Михайлівна
телефон/факс: (061)787-53-54
2. Інформація про предмет закупівлі: 58.11.1 Книжки друковані 58.11.11-00.00; 58.11.12-00.00; 58.11.13-
00.00; 58.11.14-00.00; 58.11.15-00.00; 58.11.16-00.00; 58.11.19-00.00
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-
порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:  30.03.2015, №100401
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 21.05.2015 о 10.00
Місце розкриття: пр. Леніна, 142, к. 21, м. Запоріжя, 69000
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів :

№ Номер і дата 
реєстрації 
замовником 
пропозиції 
конкурсних 
торгів

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 
неодхідних 
документів, 
передбачених 
документацією 
конкурсних торгів

Ціна пропозиції Приміт
ка

1. №1 
20.05.2015

ТОВ “Видавничий дім 
“Професіонал””
код ЄДРПОУ  32595705
м. Київ, 03164 
вул.Генерала Наумова, 23Б
тел./факс. (044) 428 72 82

Згідно вимог ДКТ 719537 грн.00 коп.

2. №2
20.05.2015

ТОВ “Видавничий дім 
“Центр учбової 
літератури””
код ЄДРПОУ  39140587
м. Київ, 04176
вул.Електриків, 23
тел. (044) 425 20 63

Згідно вимог ДКТ 718143 грн.00 коп.

* 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



Зауваження учасників процедури закупівлі

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів)

Головний бухгалтер,
заступник голови комітету 
з конкурсних торгів               Гороховець М.С.
             (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                (підпис)

Завідуюча відділу комплектування,
член комітету 
з конкурсних торгів   Гриценко Л.М.
               (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                 (підпис)

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                     О. М. Кійко

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                                 Т. С. Кравець 


