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: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
1.2. Місцезнаходження: вул. Академічна, 1, Харківська обл. м. Харків, Київський р-н., 61108
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Чижов Володимир Петрович
(прізвище, ім'я, по батькові)

телефон (057) 335-61-84,
телефакс (057) 335-17-22
2. Інформація про предмет закупівлі
код 19.20.2 (09132000-3) - паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензини моторні, паливо
дизельне на перше півріччя 2016 року)
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 24.02.2016 р., 053153, № 37(24.02.2016)
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
відбулося 11.03.2016 р. 11:00.
(дата)

(час)

Місце розкриття: вул. Академічна, 1, буд.83, к.111, м. Харків, 61108
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

Приватне підприємство
«ОККО-БИЗНЕС
КОНТРАКТ»
ЄДРПОУ: 33614922,
юридична адреса: 04655,
м. Київ, вул.
1 № 1, 10.03.2016 р.
Новокостянтинівська,
будинок 4-А; фактична
адреса:61000, м. Харків,
пр. Московський 269-а
тел. (057) 392 45 81;
факс (057) 392 45 80

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

Документи наявні

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

189 390,00 грн.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
Торговий Дім «АВІАС»
ЄДРПОУ:37149148
юридична адреса:49040,
Дніпропетровська обл. м.
Дніпропетровськ, пров.
2 № 2, 10.03.2016 р.
Документи наявні
Джинчарадзе, 4, секція 1;
фактична адреса:
Харківська обл. м. Харків,
пр. Московський, 199 а5
поверх, каб 501,
тел. (057) 763 14 22
факс: (057) 057 763 14 22
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Нафтотрейд Ресурс»
Документи
наявні, але
ЄДРПОУ: 33680859
43010, Волинська обл., м.
перелік АЗС,
3 № 3, 11.03.2016 р. Луцьк, вул. Кременецька,
частково не
38, фактична адреса:
відповідає
61052 м. Харків,
вимогам
Замовника
вул.Конарєва,12
тел. (0332) 78 78 44,
(057) 754-89-22
____________
*

183 564,00 грн.

182 400,00 грн.

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 учасників процедури закупівлі: Учасники процедури закупівлі не приймали участь у
процедури розкриття
________________________________________________
__________________
(посада, прізвище, ініціали)

Зауваження учасників процедури закупівлі:

(підпис)

зауважень не має

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
Начальник Служби
координації державних закупівель Яковлєв Г.А.

_______________

Начальник Юридичної служби Сошина О.А

_______________

Головний бухгалтер ННЦ ХФТІ,
Заст. голови комітету з конкурсних торгів Кононенко Н.В.

_______________

(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

Голова комітету з конкурсних торгів,
Заступник генерального директора з економіки

(підпис)

_______________

В.П. Чижов

_______________

І.В. Москвітіна

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів,
Заст. нач. Служби координації держ. закупівель

(підпис)

(прізвище, ініціали)

