
ПРОТОКОЛ
про розкриття пропозицій конкурсних торгів 

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
№  3      від   12.12.2012р.

1. Замовник:
1.1. Найменування  Відділ освіти Ладижинської міської ради
1.2. Місцезнаходження   м. Ладижин вул..Будівельників , буд. 51 ;24321
1.3. Відповідальний за проведення торгів
Зінько Сергій Анатолійович, Методист ММК відділу освіти Ладижинської міської ради
                        (прізвище, ініціали)
телефон   /04343/6-18-79
телефакс  /04343/6-27-69 

2.  Інформація  про предмет  закупівлі   Код ДК 016-97 – 15.12.1  М'ясо та харчові  субпродукти 
свійської птиці

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в 
державному офіційному друкованому  виданні  з  питань  державних  закупівель.  ВДЗ № 127(729) 
від 12.11.2012р. №314316

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
відбулося  12.12.2012р.  12-30 .
                             (дата)   (час)
Місце розкриття  м. Ладижин, вул..Будівельників,  51 каб №1

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 та прізвище, ініціали (для 
фізичної особи) учасника процедури 

закупівлі, ідентифікаційний код 
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

12.12.2012

Фізична особа підприємець 
Семенюк Олександр 

Володимирович
Вінницька обл. м.Гайсин вул. 

Сонячна 4
Ін.код 2607719339

Тел.0676658212

Відповідає 
вимогам

22,48 грн.
146 120, 00

(Сто сорок шість 
тисяч сто двадцять 

грн. 00 коп.)

№2

12.12.2012

ТОВ «Вінпродтрейд»
М.Вінниця

Немирівське шосе, 6
ЄДРПОУ 34886897

Тел.57-58-76

Відповідає 
вимогам

22,40 грн.
145 600,00 

(Сто сорок п’ять 
тисяч шістсот грн. 

00 коп.)

6. Присутні:
6.1. Від учасників процедури закупівлі: 

                         
                                  (посада, прізвище, ініціали) 

_______________________
(підпис)

_______________________
(підпис)



Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

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

                 член комітету з конкурсних торгів Ясінська Т.П.                                    ____________
                                  (посада, прізвище, ініціали)                                                                 (підпис) 

                 Член  комітету з конкурних торгів Червінко О.В.                             ______________________
                                      (посада, прізвище, ініціали)                                                              (підпис) 

         Заступник голови комітету з конкурсних торгів Волошина Л.О.             ______________________
                                     (посада, прізвище, ініціали)                                                              (підпис) 

Голова комітету з конкурсних торгів     Зінько С.А.         _______________
                                                                  (прізвище, ініціали)      (підпис)    М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів  Москаленко Т.С.              _______________
                                                                  (прізвище, ініціали)              (підпис)    



Додаток №1
до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів № 3 від  12.12.12

Назва документу, що необхідно надати 
учасникам згідно з вимогами тендерної 

документації в КОМЕРЦІЙНІЙ та 
ТЕХНІЧНІЙ частині пропозиції
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Форма «Цінова пропозиція» Д2 + +
Інформаційна довідка (у довільній формі) 
щодо наявності власного або 
орендованого обладнання та матеріально 
технічної бази

Д 1.1.1 + +

Інформаційна довідка ( у довільній 
формі)щодо підтвердження наявності 
працівників відповідної кваліфікації, які 
мають необхідні знання та досвід 

Д 1.2.1 + +

Інформаційна довідка ( у довільній формі) 
про виконання аналогічних договорів за 
останній рік, яка повинна включати 
інформацію щодо предмету закупівлі, 
вартості послуг, періоду та місця надання 
послуг

Д 1.3.1 + +

Копії договорів указаних в довідці Д 1.3.2 + +
Копія балансу за 2011 рік та 3 квартал 
2012р. з відміткою про прийняття органос 
Держкомстату

Д 1.4.1 + Не 
вимага
ється

Копія звіту про фінансові результати за 
2011 рік та 3 квартал 2012р. з відміткою 
про прийняття органос Держкомстату

Д 1.4.2 + Не 
вимага
ється

Копія звіту про рух грошових коштів за 
2011 рік та 3 квартал 2012р. з відміткою 
про прийняття органос Держкомстату

Д 1.4.3 Не 
вимагаєть
ся

+

Довідка з обслуговуючого банку про 
відсутність простроченої заборгованості 
за кредитами, дійсна на момент розкриття 
(оригінал або нотаріально завірена 
копія)

Д 1.4.4 + +

Довідка, видана уповноваженим органом, 
що підтверджує відсутність Учасника в 
єдиній базі даних про підприємства, щодо 
яких порушено провадження у справі про 
банкрутство, видана не пізніше 30-денної 
давнини відносно фактичної дати 
розкриття пропозицій КТ.(Оригінал або 
нотаріально завірена копія)

Д 1.1.1 + +

Оригінал або нотаріально завірена копія 
довідки з податкової інспекції, пенсійного 
про відсутність заборгованості із сплати 
податків та зборів (обов’язкових 
платежів)

Д 1.2.1 + +



Назва документу, що необхідно надати 
учасникам згідно з вимогами тендерної 

документації в КОМЕРЦІЙНІЙ та 
ТЕХНІЧНІЙ частині пропозиції
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Копія свідоцтва про реєстрацію платника 
податку на додану вартість, або копія 
дійсного свідоцтва про сплату єдиного 
податку

Д 1.2.2 + +

Копія довідки про взяття на облік 
платника податку (форма №4-ОПП) у разі 
наявності

Д 1.2.3 + +

Виписка з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців (для юридичних осіб та 
суб’єктів підприємницької діяльності), яка 
є чинною на момент розкриття пропозиції 
конкурсних торгів.

Д 1.3.1 + +

Копія статуту або іншого установчого 
документу

Д 1.3.2 + Не 
вимага
ється

Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних 
осіб).

Д 1.3.3 + Не 
вимага
ється

Копію довідки про присвоєння 
ідентифікаційного коду (для фізичних 
осіб).

Д 1.3.4 Не 
вимагаєть
ся

+

Копію паспорту (для фізичних осіб). Д 1.3.5 Не 
вимагаєть
ся

+

Інформаційна  довідка,  яка  містить 
відомості про підприємство:
-  реквізити  (юридична  та  фактична 

адреси),  телефон,  факс,  електронна 
адреса)
- ПІБ керівника організації;
- юридичний статус підприємства;

- прізвища осіб, уповноважених діяти від 
імені підприємства та які мають право 
підписувати на предмет виконання 
зобов'язань по результатах торгів.

Д 1.3.6 + +

Довідка (форма довільна засвідчена 
відтиском печатки за підписом учасника), 
що підтверджує факт відсутності 
судимості пов'язаної з порушенням 
процедури закупівлі або іншим злочином, 
вчиненим з корисливих мотивів

Д 1.4.1 + +

 Довідка (форма довільна засвідчена 
відтиском печатки за підписом учасника), 
що підтверджує факт відсутності 
судимості, уповноваженої учасником 
особи на представлення інтересів під час 
проведення процедури закупівлі, за 
злочин, пов'язаний з порушенням 
процедури закупівлі, чи інший злочин, 

Д 1.5.1 + Не 
вимага
ється



Назва документу, що необхідно надати 
учасникам згідно з вимогами тендерної 

документації в КОМЕРЦІЙНІЙ та 
ТЕХНІЧНІЙ частині пропозиції
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вчинений з корисливих мотивів. 

Довідка (форма довільна), про те, що 
учасника не було притягнуто згідно із 
законом до відповідальності за вчинення у 
сфері державних закупівель корупційного 
правопорушення

Д 1.6.1 + +

Документ, що підтверджує правомочність 
на укладення договору про закупівлю 
(Підтверджується одним з наступних 
документів: копією виписки з протоколу 
засновників, наказу про призначення 
директор, довіреністю, дорученням )

Д 1.7.1 + +

Документи, що підтверджують якість товарів, 
що  плануються  постачати  та  повноваження 
реалізовувати  певний  товар  повинен  подати 
Замовнику(Копії  відповідних  дозволів, 
ліцензій,  свідоцтв,  патентів,  сертифікатів, 
паспортів, довідок, посвідчень, погоджень, що 
дають   право  Учаснику  виробляти  та/або 
зберігати, реалізовувати товари запропоновані 
в  пропозиції  конкурсних  торгів,  що  є 
предметом  закупівлі  тощо,  якщо  згідно  з 
діючим  законодавством  України,  відповідні 
товари  (їх  виробництво  та  реалізація),  що  є 
предметом  державної  закупівлі,  підлягають 
ліцензуванню,  патентуванню,  сертифікації, 
погодженню, експертизі тощо. 

Учасник до документів, встановлених 
у  даному  розділі,  якщо  він  не  є 
виробником,  в  обов’язковому  порядку 
подає  у  складі  пропозиції  конкурсних 
торгів  лист  про  співпрацю  в  оригіналі  за 
підписом  керівника  з  відтиском  печатки, 
або  нотаріально  посвідчену  копію  такого 
листа  від  виробника,  представника, 
дистриб’ютора,  дилера, агента, продавця, у 
якого  учасник  отримує  товар,  що  планує 
постачати у випадку  перемоги Замовнику 
та  відповідні  документи  про  якість  і 
споживчі  властивості  товару,  а  також 
копію  відповідного  договору,  що 
підтверджує  правовідносини  учасника  з 
особою,  яка  надала  лист  про  співпрацю. 
Лист  має  бути  датований,  не  раніше  ніж 
дата  публікації  оголошення  про 
проведення  торгів  по  даному  предмету 
закупівлі.
Документи, які  підтверджують якість товарів 
(продуктів) мають бути видані на товар за 
період 2011,2012 років.

Д 1.8.1 + +

Пропозиція конкурсних торгів Д 2 + +




