ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106
ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій,
цінових пропозицій
1. Замовник.
1.1 Найменування: Державний науково-дослідний інститут МВС України
1.2. Місцезнаходження: пров. Кутузова, 4-А, м. Київ, 01011
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Вовк Оксана Володимирівна, заступник
начальника ФЕВ
телефон: (095) 833-84-97;
телефакс: (044) 280-43-27
2. Інформація про предмет закупівлі: Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин
А-95, А-92, ДП (по талонах)) за кодом ДК 016:2010 – 19.20.2
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 15.10.2015 р.
№ 213332, «ВДЗ» № 357.
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових
пропозицій) відбулося: 26.10.2015 р 15:00 год.
Місце розкриття: пров. Кутузова, 4-А, зал засідань, м. Київ, 01011
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)

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

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

2

№ 1 від 26.10.15 Товариство з обмежео 09:36 год.
ною відповідальністю
«Нафтаенерджи»;
код за ЄДРПОУ:
39804227;
юридична адреса:
08300, Київська обл.,
м. Бориспіль, вул.Київський Шлях, буд.153А, офіс 14; адреса для
відправки кореспонденції: 03680, м. Київ,
пр-т Перемоги, буд.
49/2; тел.: (044) 35114-91
№ 2 від 26.10.15 Товариство з
о 12:15 год
обмеженою
відповідальністю

Всі необхідні
документи,
передбачені
запитом
цінових
пропозицій, в
наявності.

Всі необхідні
документи,
передбачені

423150,00 грн
(з ПДВ)

«ВОГ РІТЕЙЛ»; код
за ЄДРПОУ: 37821544
юридична адреса:
43010, м. Луцьк, вул.
Кременецька, 38;
фактична адреса:
04080, м. Київ, вул..
Новокостянтинівська,
18;
Тел.: (044) 222-90-41

запитом
цінових
пропозицій, в
наявності.

433470,00 грн
(з 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 учасника процедури закупівлі:
_____________немає___________________
(посада, прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі
_______________________________немає_____________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
Заступник начальника
Смерницький Д.В.

_________________

Старший юрисконсульт
групи правового забезпечення,
підполковник міліції
Мицак А.М.

_________________

Начальник науководослідної лабораторії спеціальних
технічних засобів,
полковник міліції
Лопатін С.І.

__________________

Начальник відділу
розроблення та вдосконалення
форми одягу НДЛ СТ та ФО,
полковник міліції
Барсукова О.В.

_________________

Провідний інженер
відділу матеріального забезпечення
Буквич В.В.

_________________

Голова комітету
з конкурсних торгів
Начальник

_____________

Т.О. Проценко

М.П.
Секретар комітету
з конкурсних торгів
Заступник начальника ФЕВ

_____________

О.В. Вовк

