
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економіки України 

26.07.2010 N 922 

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

від 27.12.2011 N 428) 

ПРОТОКОЛ № 19 від 27.03.2013р. 

розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 

пропозицій) 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний центр 

крові» 
1.2. Місцезнаходження: Київська обл., м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 171, індекс 09113. 

1.3. Відповідальний за проведення торгів: Просяницька Тетяна Максимівна 

                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 

Телефон: (0456) 34-50-01 

Телефакс: (0456) 34-50-01 

2. Інформація про предмет закупівлі: Препарати фармацевтичні, інші код Державного 

класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010: 21.20.2. 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в 

державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: бюлетень № 16(759) 

від 25.02.2013р., оголошення № 061837. 
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 

відбулося: 27.03.2013 р.     11.30 

                     (дата)                (час) 

Місце розкриття: Київська обл., м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 171, актова зала. 

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, по батькові 

(для фізичної особи) 

учасника процедури 

закупівлі, ідентифікаційний 

код/реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків*, 

місцезнаходження/ 

місце проживання, 

телефон/телефакс 

Інформація про 

наявність чи 

відсутність 

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) 

Примітка 

  

№ 1, 

27.03.2013 р. 

 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково- 

виробниче підприємство 

«ХіМеК» 

 Код ЄДРПОУ 16481527, 

Юридична адреса: 

вул. Кавказька, 11, к.4. м. 

Київ, Україна, 

03035.Фактична адреса: вул. 

Кавказька, 11, к.4. м. Київ, 

Україна, 03035, т. (044)248-

64-84; ф. (044)249-40-80 

 

 Всі документи 

в наявності 

 107786,92грн. (Сто 

сім тисяч сімсот 

вісімдесят шість грн. 

92коп. ) без ПДВ 

  

№ 2, 

27.03.2013 р. 

Приватне підприємство  

«Групотест» 

Всі документи в 

наявності 

104130,16грн.(Сто 

чотири тисячі сто 
 



Код ЄДРПОУ 36816271, 

Юридична адреса: 

Пр-т. Московський, 90а, 

к.50,м. Харків, Україна, 

61001, 

Фактична адреса: вул. 

Мельникова, 2, м. Харків, 

Україна, 61002 

т/ф. (057) 731-34-64. 

 

тридцять грн.16 

коп.) без ПДВ 

  

 6. Присутні: 

6.1. Від учасників процедури закупівлі: Тов НВП 

«ХіМеК», комерційний директор Бондар Микола 

Олександрович   

ПП «Групотест» заст. директора з комерції 

Іванов Олексій Сергійович                                                                                                                                                 

           
 
                                          надано 
                                          (підпис)  

 

 
                                        надано 
                                        (підпис)  

            

  

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності): відсутні 

 

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

Економіст Пустовіт С.А 
   (посада, прізвище, ініціали)  

                    _надано______ 
                          (підпис)  

Біохімік Чайка О.М. 
   (посада, прізвище, ініціали)  

                    надано 
                          (підпис)  

Заступник голови комітету з конкурсних торгів  

заст. гол. лікаря з організації трансфузіологічної 

допомоги Шишкіна О.С. 
       (посада, прізвище, ініціали)  

                     _надано______ 

                           (підпис)  

  

Голова комітету з конкурсних торгів 
    Просяницька Т.М.   

  (прізвище, ініціали) 

__надано_____________ 

  (підпис)          М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів 
    Макарова О.О. 

  (прізвище, ініціали) 

__надано_____________ 

     (підпис) 

 

 


