
ПРОТОКОЛ 
розкриття пропозицій конкурсних торгів 

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

від 24.11.2010 № 3

1. Замовник:
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: Купреєва Наталія Анатоліївна; телефакс 
061-787-53-54
2. Інформація про предмет закупівлі: видання періодичні (22.13.1); послуги по передплаті 
періодичних видань на І півріччя 2011 р.
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель:
25.10.2010, № оголошення 38837, ІБ "Вісник державних закупівель" № 43 (431)
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 
пропозицій) відбулося: о 10.00 год. 24.11. 2010
Місце розкриття:  проспект Леніна, 142, каб. 21, м. Запоріжжя, 69600
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 
1  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
від 24.11.2010

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Фірма" 
Періодика",
ЄДРПОУ №
23700220,
м.Київ, вул. Мала 
Житомирська, 11 
оф. 2, 01001,

Відповідно 
вимог 
документації 
конкурсних 
торгів

213107 грн. 03 коп. -



т.044-278-00-24

№2
від 24.11.2010

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Науково-
виробниче 
підприємство" 
Ідея", ЕДРПОУ № 
00128272, 
83055, м. Донецьк,
вул. Артема, 84,
тф. 062-381-09-32

Відповідно 
вимог 
документації 
конкурсних 
торгів

203333 грн. 25 коп. -

6. Присутні:
6.1. Від учасників процедури закупівлі:
ТОВ "Фірма "Періодика",    представник за дорученням  Задерій Т.М.  _________ 
                                                (посада, прізвище,    ініціали)                          (підпис)

ТОВ "НВП" Ідея",             представники за дорученням  Демаш О.Г.       _________
                                               (посада, прізвище,      ініціали)                         (підпис)

       ____________Вайло В.М._______________      _________
                                               (посада, прізвище,      ініціали)                         (підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) : немає

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

Члени комітету з
конкурсних торгів:

Завідувач відділом
мистецтва Савкіна О.А. ___________ 
              (підпис)

Інженер з ОП та ТБ Латиш С.А. ___________
                                                                                                    (підпис)
Заступник голови
комітету з конкурсних
торгів, головний бухгалтер Гороховець М.С. ____________

     (підпис)

Голова комітету з Купреєва Н.А. _____________
конкурсних торгів        (підпис)                     М. П.

Секретар комітету з
 конкурсних торгів Гриценко Л.М. ______________
                                            (підпис)


