Протокол
розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій,
цінових пропозицій) №6 від 31.08.2011 року
1. Замовник:
1.1. Найменування: Виконавчий комітет Яремчанської міської ради
1.2. Місцезнаходження: 78500, Івано – Франківська область, м. Яремче, вул. Свободи, 266
1.3. Відповідальний за проведення торгів:
голова комітету з конкурсних торгів – Бандурка Надія Василівна, телефон/факс 8 03434 23001
2. Інформація про предмет закупівлі: Будівництво трубопроводів та прокладання ліній
енергозабезпечення та зв’язку місцевого значення; додаткові роботи ДК 016-97 - 45.21.4
(Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на
вул.С.Бандери, Свободи, Галицькій у м. Яремче).
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель:
ВДЗ від 01.08.2011р. №91(537), оголошення №123204.
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
відбулося: 31.08.2011 року, 10:00 год
Місце розкриття: Виконавчий комітет Яремчанської міської ради, 78500, Івано –
Франківська область, м. Яремче, вул. Свободи, 266, каб. 6
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)

1. 31.08.2011

2. 31.08.2011

Повне найменування,
(юридичної особи)
або та прізвище,
ініціали (для фізичної
особи) учасника
процедури закупівлі,
ідентифікаційний
код,
місцезнаходження,
місце проживання,
реєстрації,
телефон/телефакс
Приватно
виробничокомерційна фірма «ВСК»,
ідент. код. 20546451, м.
Івано-Франківськ,
вул.
Хриплинська, 5а
директор
Король
Володимир Степанович ,
тел. (0342) 50-38-00
Публічне акціонерне
товариство «ІваноФранківська пересувна
механізована колона 118»,
ідент. код. 01037525,
м. Івано-Франківськ,
вул.Пресмашівська,3
Генеральний директор
Ломпас Юрій
Михайлович
тел. (0342) 50-44-33

Інформація про
наявність
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)

Примітки

Документи подані
в повному обсязі
та відповідають
вимогам
документації
конкурсних торгів

494 812,00 грн.

Ціна з
врахуванням
ПДВ

Документи подані
в повному обсязі
та відповідають
вимогам
документації
конкурсних торгів

475 200,00 грн.

Ціна з
врахуванням
ПДВ

3. 31.08.2011

4. 31.08.2011

Документи подані
Підприємець
не
в повному обсязі
Коропецький Микола
та частково
Васильович,
відповідають
ідент. код. 1906615154,
вимогам
м. Івано-Франківськ,
документації
вул. Галицька, 21/23
конкурсних торгів.
Відсутня довідка
тел. 0503734060
про наявність
працівників.
Товариство
з Документи подані
в повному обсязі
обмеженою
та відповідають
відповідальністю
вимогам
«Будівельна компанія
документації
ТрейдЗахідБуд»
конкурсних торгів
ідент. код. 35517766,
Однак, довідка з
м. Івано-Франківськ,
обслуговування
вул. Незалежності, 4
банку про
офіс 506-507,
відсутність
(наявність )
директор
Дем”янів
заборгованості за
Ігор Михайлович
кредитами подана
тел. (0342) 50-95-58
іншої фірми та
термін дії ліцензії
закінчився.

382 679,00 грн

Ціна без
врахування ПДВ

452 729,00 грн

Ціна з
врахуванням
ПДВ

6. Присутні:
6.1. Від учасників процедури закупівлі:Король Володимир Степанович підпис______________
Ломпас Юрій Михайлович
підпис______________
Дем”янів Ігор Михайлович
підпис______________
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності): відсутні
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

Посада

Начальник фінансового управління
міськвиконкому, заступник голови
комітету з конкурсних торгів
Начальник відділу житлово –
комунального господарства
міськвиконкому, член комітету з
конкурсних торгів
Начальник юридичного відділу
міськвиконкому, член комітету з
конкурсних торгів

Прізвище, ім’я, по - батькові

Підпис

Бойчук Ганна Петрівна

Сіщук Юрій Петрович
Кухарук Тарас Антонович

Заступник міського голови,
голова комітету з конкурсних торгів

Надія Василівна Бандурка

