
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економічного  

розвитку і торгівлі України 

15.09.2014  № 1106 

 
ПРОТОКОЛ 

розкриття пропозицій конкурсних торгів, 

кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій 

 

1. Замовник. 

1.1. Найменування Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19. 

1.2. Місцезнаходження Вул.. Братів Бойчуків, 2, м. Тернопіль, 46023. 

1.3. Відповідальний за проведення торгів Петрів Володимир Григорович, телефон 

(0352) 26-98-68, телефакс (0352) 26-98-68. 

2. Інформація про предмет закупівлі 56.29.2 - Послуги їдалень (56.29.20-00.00- послуги 

їдалень) (послуги з організації харчування дітей). 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ВДЗ № 137 

(26.11.2014) від 26.11.2014р. № 197867 (ТРП). 
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних  пропозицій, цінових 

пропозицій) відбулося 25.12.2014р. о 11:00. 

                                                  (дата)            (час) 

Місце розкриття Вул.. Братів Бойчуків, 2,кабінет директора, м. Тернопіль, 46023. 

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 22.12.2014, 10:45  Фізична особа 

підприємець 

Гриців Жанна 

Анатоліївна, 

46005, м. 

Тернопіль, вул. 

Микулинецька 

16/43 

ін..код 2706816325 

Не всі 

документи в 

наявності 

Загальна 

вартість 

500 000,00 

грн 

(п’ятсот 

тисяч грн.., 

00 коп) 

 

2 23.12.2014 11:55  Фізична особа Всі документи Загальна  



підприємець 

Олексів Іван 

Микитович  

47710, 

Тернопільська 

обл.., 

Тернопільський р-

н., с. Шляхтинці 3 

ін.. код 

2028404611 

в наявності вартість 

329800,00 

грн (триста 

двадцять 

дев’ять 

тисяч 

вісімсот 

грн., 00 

коп)  

3 24.12. 2014 13:15  Фізична особа 

підприємець 

Єліфьоров Віктор 

Леонідович  

460018, м. 

Тернопіль, 

бульвар Просвіти 

13/18 

Тел. 067-352-27-68 

ін.. код 

1916421510 

Всі документи 

в наявності 

Загальна 

вартість 

411400,00 

грн 

(чотириста 

одинадцять 

тисяч 

чотириста 

грн., 00 

коп) 

 

* 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:  

Олексів Іван Микитович 

____________________________________ 

(посада, прізвище, ініціали) 

____________________________ 

(підпис) 

____________________________________ 

(посада, прізвище, ініціали) 

____________________________ 

(підпис) 

Зауваження учасників процедури закупівлі Відсутні.  

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

Голова комітету з конкурсних торгів Петрів В. Г. ____________________ 

         (підпис) 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів Франків Н. С. ____________________ 

         (підпис) 

Секретар комітету з конкурсних торгів Мізь Г. М. ____________________ 

         (підпис) 

Член комітету з конкурсних торгів Ухач О.В. ____________________ 

         (підпис) 

Член комітету з конкурсних торгів Антонюк С.М. ____________________ 

         (підпис) 

 

Голова комітету з конкурсних торгів _______________   В. Г.Петрів  

                                                                       (підпис)          (ініціали та прізвище)   М. П.   

Секретар комітету з конкурсних торгів _____________   Г. М.Мізь  

                                                                       (підпис)          (ініціали та прізвище) 

 


