1
ПРОТОКОЛ № 7 від 20.03.13р.
розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Замовник
1.1. Найменування:
Департамент міського господарства
1.2. Місцезнаходження :
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59
1.3. Відповідальний за проведення торгів:
Пурдик Григорій Никанорович
(прізвище. ім’я, по батькові.)

Телефон: (0432) 59-52-39
Факс: (0432) 67-09-49
2. Інформація про предмет закупівлі:
Будівництво мережі каналізації вулиць мікрорайону «Старе місто» (квартальні комітети
«Зоряний», «Лівобережний»,«Царина», «Поділля») – ІІІ етап
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель: 28.01.2013р., номер оголошення у бюлетні -027148
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових
пропозицій) відбулось: дата: 20.03.13р. час: 12-00
Місце розкриття : Департамент міського господарства каб.516
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій. цінових
пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі:
Номер і
дата
реєстрації
замовником
пропозиції
конкурсних
торгів
(кваліфікацій
ної
пропозиції,
цінової
пропозиції)

1

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
2

№1

Товариство з
20.03.2013р. обмеженою
відповідальністю
«МП Юлія»
код ЄДРПОУ:
13317261
21050 м.Вінниця
вул.Театральна,1
тел.(0432)52-03-17

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

3

документи
попередньо в наявності

Примітки
Ціна пропозиції або
ціни окремих частин
предмета закупівлі
(лотів)(якщо окремі
частини предмета
закупівлі визначені
замовником для надання
учасниками пропозицій
щодо них)

4

4 894 848,33 грн
(чотири мільйони
вісімсот дев’яносто
чотири тисячі вісімсот
сорок вісім гривень 33
копійки) з ПДВ

5

2
1

№2

2
Виробничо-комерційне
підприємство
«Спецстрой» у формі
товариства з
обмеженою
відповідальністю

3

документи
попередньо в наявності

4
5 049 988, 57 грн
(п’ять мільйонів сорок
дев’ять тисяч
дев’ятсот вісімдесят
вісім гривень 57
копійок) з ПДВ

20.03.13р.
код ЄДРПОУ:
01273485
21011м.Вінниця,
І-й Індустріальний пров.3

. 62коп)

тел.: (0432)26-07-50,
(0432)26-16-39

№3
20.03.13р.

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«МУР»

документи
попередньо в наявності

код ЄДРПОУ:
32169057

5 139 397,00 грн
(п’ять мільйонів сто
тридцять дев’ять
тисяч триста
дев’яносто сім
гривень 00 копійок) з
ПДВ

21050 м.Вінниця,
вул.Володарського,41
тел./факс:
(0432)67-01-01
* 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:

__Генеральний директор

ТОВ «МП Сеньків І.В.
(посада, прізвище, ініціал

_Директор ВКП «Спецстрой» Пилявець О.Г.___
(посада, прізвище, ініціали

_Інженер – будівельник КДВ ТОВ «МУР» Бриль Н.М.___
(посада, прізвище, ініціали

________
(підпис)

________
(підпис)

____________
(підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності): _зауважень немає___
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
Заступник директора департаменту,
начальник відділу реформування та розвитку
житлово-комунального господарства та
енергетики

Пурдик Г.Н. __________________
(підпис)
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3
Головний спеціаліст відділу реформування
та розвитку житлово-комунального господарства
та енергетики департаменту

Місецький В.Ю._______________
(підпис)

Голова комітету з конкурсних торгів,
директор департаменту

Броварник В.М.._______________
(підпис)
м.п.

Секретар комітету з конкурсних торгів

Ільніцька В.В._________________
(підпис)

