
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економіки України  

26.07.2010 № 922 
  
                                                           ПРОТОКОЛ 
                                   розкриття пропозицій конкурсних торгів 
                             ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 

 
1. Замовник: 
1.1. Найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " УКРАЇНСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТІТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО". 
 
1.2. Місцезнаходження:  м.Харків, вул.Гуданова,18, 61024  
1.3. Відповідальний за проведення торгів Каширський Сергій Альбертович, начальник 
відділу матеріально-технічного постачання, телефон (057 ) 707 38 84   
факс (057) 704 10 39.  
 
2. Інформація про предмет закупівлі 
код 27.42.12.000  Оксид алюмінію ( глинозем марки Г-О ) , 100 тон  

 
 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель. 15.08.2011 № 135614, ВДЗ №97(543) 
 
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 
пропозицій) відбулося 15.09.2011р. о 14:30. 
Місце розкриття: м.Харків, вул.Гуданова,18, 61024, приймальня  директора 

 
 

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)  

Повне найменування для 
(юридичної особи) або  
прізвище,ім”я побатькові (для 
фізичної особи) учасника 
процедури закупівлі, 
ідентифікаційний кодЄ 
ідентифікаційний номер  
( за наявності) 
місцезнаходження/ 
місце проживання/ реєстрації, 
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 
14.09.2011р 
 
 
 

ТОВ " Металлург Трейд", 
61052,м.Харків,вул.Конєва,буд.4, 
оф.Д1.    Код ЄДРПОУ  -
35070396, ІПН 350703920351 
 

Всі документи 
надані в 
повному 
обсязі згідно 
умов  

 
588000 грн. 
з 
ПДВ 
 

 



 
 
 
 
 
№ 2 
14.09.2011 

 
 
ТОВ „Гудвілл концепт”, 03062 
м.Київ, вул.Чистяківська, буд.2-
а,к.211, код ЄДРПОУ – 
37226232, ІПН 372262326577   

документації 
конкурсних 
торгів  
 
Всі документи 
надані в 
повному 
обсязі згідно 
умов 
документації 
конкурсних 
тогів 

 
 
 
 
612000 грн. 
з 
ПДВ 

 
 
6. Присутні: 
6.1. Від учасників процедури закупівлі: учасники торгів та їх повноважні представники не 
з"явились 
  
  
  
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) не має 
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 
 
Голова комітету з конкурсних торгів Примаченко В.В ____________ 

 
Заступник голови комітету з конкурсних торгів Мартиненко В.В ____________ 

 
Заступник голови комітету Рищенко С.І. ____________ 

 
Секретар комітету конкурсних торгів Бабкіна Л.О. ____________ 

 
Член комітету з конкурсних торгів Каширський С.А ____________ 

 
Член комітету з конкурсних торгів Шулик І.Г. ____________ 

 
Член комітету з конкурсних торгів Криворучко П.П. ____________ 

 
    

   
 
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів   Примаченко В.В.             _______________ 
                                                                  (прізвище, ініціали)            (підпис)    М. П.  
 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів    Бабкіна  Л.О.                _______________ 
                                                                   (прізвище, ініціали)             (підпис)     


