
 Протокол розкриття  пропозицій конкурсних торгів 

№  22 від 19.07.2011 

1. Замовник: 
1.1. Найменування. Департамент освіти Харківської міської ради  
1.2. Місцезнаходження. м. Харків, вул. Сумська, б. 64, 61002 

1.3. Відповідальний за проведення торгів      Коротка Людмила Володимирівна  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

телефон   8(057)715-73-66  
телефакс  8(057)715-73-52 

2. Інформація про предмет закупівлі Меблі інші (36.14.1), 3 найменування 

3.  Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 
закупівлі,опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних  

закупівель Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель»  № 79 (525) від 24.06.2011, 
№105842_________________________________________________ 
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося:  _19.07.2011_  _12-00 

(дата)   (час) 
Місце розкриття  м. Харків, вул. Сумська, б. 64, 61002, к.207. 

5. Перелік  пропозицій конкурсних торгів запропонованих учасниками процедури закупівлі:  

Номер і 
дата 

реєстрації 

замовнико
м 

пропозиції 
конкурсни

х торгів 

 

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 
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 2 3 4 5 

 
№1 

 
15.07.2011 

ТОВ «ПАРИТЕТ МЕБЛІ», 
код ЄДРПОУ: 35728441,  

вул. Автодорівська, б.1-а, 
оф.225, 
м.Дніпропетровськ, 49008 

тел. (0562) 34-17-41, 
(0562) 35-74-13 

 
Всі документи в наявності 

 
 

 
154800,00 грн. 

 

№2 

 
19.07.2011 

 

ТОВ «СВІТ МЕБЛІВ», 

код ЄДРПОУ: 34184347,  
п-р. Воз’єднання , б.7-а, 
к.2, м. Київ, 02175 

тел.(044) 536-14-00 

Відсутні документи про 

підтвердження 
повноваження щодо 
підпису цінової 

пропозиції директора, 
інформація про 

відповідність технічним та 
якісним вимогам щодо 
предмету закупівлі 

 

199260,00 грн. 

 

№3 
 

19.07.2011 
 

ТОВ «МЕБЛЕВА 

ФАБРИКА ПРЕМ’ЄРА», 
код ЄДРПОУ: 33410877, 

вул.Коновалова,5А, 
м.Харків, 61009, 
тел.(057)751-48-15, 

(057)750-85-53 

 

Всі документи в наявності 
 

 

 

152211,00 грн. 

 



1 2 3   

№4 

 
19.07.2011 

 

Фізична особа-
підприємець Калита 
Дмитро Олександрович, 

Ідент.код: 2644500896, 
провул.Чередниченківськ

ий, 7, кв.258,  
м.Харків, 61098, 
тел.(057)751-13-97 

 
Всі документи в наявності 
 

 
195795,00 грн. 

 

№5 
 

19.07.2011 
 

Фізична особа-

підприємець Іванов 
Андрій Павлович, 

Ідент.код: 2867600358, 
вул.Куйбишева, 7, кв.17,  
м.Харків, 61037, 

тел.(057)732-80-36 

Всі документи в наявності 

 

 

177800,00 грн. 

 

6. Присутні:  
6.1. Від учасників процедури закупівлі:  

Менеджер з збиту 

Московченко З.С. 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

_____________________ 
(підпис) 

Менеджер з продаж 
Храпко Н.А. 

 (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 
_____________________ 

(підпис) 

 
 

 (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 
_____________________ 

(підпис) 

 
 

 (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 
_____________________ 

(підпис) 

 
 

 (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 
_____________________ 

(підпис) 

 

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)  
_______________________відсутні______________________________ 
 

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

Головний спеціаліст загального відділу 

Дегтярьова Оксана Анатоліївна 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

_____________________ 
(підпис) 

Начальник групи технічного нагляду 
Костюшин Олег Сергійович 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 
_____________________ 

(підпис) 

 

Голова комітету  

з конкурсних торгів         ___Стецюра Т.П.____    __________________ 
    (прізвище, ініціали)      (підпис) 

           М. П. 

Секретар комітету  
з конкурсних торгів         ___Коротка Л.В.____     __________________ 
    (прізвище, ініціали)      (підпис) 


