
звIт
пl)о укладе}li д()гOворll

Uд-20 1 8-09-2 5 000222-с

1. Дата укладення договору:

2. Номер договору:

3, Найменування замовника

4. Код згiдно з €ЩРПОУ замоtsника:

5, Мiсцезнаходження замовника:

6. Найменування постачальника ToBapiB,
виконавця робiт чи надавача послуг (для

юридичноi особи) або прlзвиlце, iм'я, по
батьковi (для фiзичноi особи), з яким
укладен0 договiр:

7. Код згiдно з €ДРПОУ/рссстрацiirгrий
номер облiковоi картки платника податкiв
постачалыIика ToвapiB, виконавця ]lобiт чи
НаДаваЧа ПОСЛУГ:

в. lr4iсцезнаходження гIостачальника
ToBapiB, виконавця робiт чи надавача
послуг (для юриличноi особи) або тltiсце

проживання (для фiзичноi особи) т,а Ho},Iep

телефону, телефаксу:

9. Конкретна назва предмета закупiвпl:

25 вересня 201В 00:00

2з

ДПТНЗ "БiлкiвськиЙ ПАЛ"

з048з481

90132, YKpaiHa, Закарrrатська обл., Iршавський
раЙон, село Бiлки, вулиция I.Франка,22О

ПП Палiнчак П.I.

з05250в199

90300, YKpaiHa, Закарпатська обл., м.
Виноградiв,
0506915922

телевiзори SAMSUNG Smart ТV 40

1 1. Кi.цькjсть
ToBapiB, робiт
чи посJIYI,

12. Мiсце поставки l,oBaI)lB,

виконання робiт чи Ilацання
IlослуI,

1З, Ct,poK IIосl"авки
ToBaptB, виконання
робrт чи надання
гт()(]луI,

10 шlт

14. Iнформацiя про технiчнi та якtснi
характеристики ToBapiB, робiт чи послуг:

15. Цiна договору:

16. Строк дii договору:

17. Iдештифiкатор договору

Вiдсутня

1"66 500,00 UAH з ПДIt

вiд 25 вересня 201В
до З1 грудня 201В

UA- 2 0 1 В-09- 2 5 -00 0 2 22 - с,с|

901З2, YKpaiHa, 13акillэпll,гськil :]

область, с. Бiлки вул LФранка З

220, Iршtавський 1lайон

25 вересня 201 tJ по
1 групня 201 В

-,-,," ,"*,,,--l"""

Найменування (номенклатура, acoJ) гимt]}{т) ToBaptB,

робiт чи п()слуг
1В, олиниt{я
ви Mipv

т.lI,г

l 9 IitHa за сiлинl{lIк)

10. Найменування
(номенклатура,
асортимент) ToBapiB, робiт
чи послуг

телевiзори SAMSUNG
Smаrt TV

телевiзори SAMSUNG Smаrt TV 16650 UAt{ з ПЛВ



звIт
пр0 укJIаденi договори

UA-20 1 В-09-2 5-000726-с

1. Щата укладення договору:

2, Номер договору:

З. Найменування замовника

4. Код згiдно з СДРПОУ замов}{ика:

5. Мiсцезнаходження замовника:

6, Найменування постачальника ToBapiB,
виконавця робiт чи налавача послуг (для
юридичноi особи) або прlзвиrце, iм'я, по
батьковi (для фlзичноi особи), з яким
укладено договiр:

7, Код згiднtl з €ЩРПОУ/рссстрацiйний
номер облiковоi KapTKIr плат}Iика податкiв
постачалыIика ToBapiB, виконавця робrт чи
НаДаВаЧа ПОСЛУГ:

В. Мiсцезнаход}кення постачальникit
ToBapiB, виконавця рсlбiт чи надавача
послуг (для юридичноi особи) або пtrсце
проживанЕiя (для фiзичноi особи) т,а ЕтоNlер
телефону, телефаксу:

9, Конкретна назва предмета закупiвлl:

25 вересня 201В 00:00

24

ДПТНЗ "Бiлкiвський ПАЛ"

з04вз4в1

901З2, YKpaiHa, Закарпатська обл., Iршавський
раЙон, село Бiлки, вулиция I.Франка,220

ФоП Чеховський 0.I.

з207022з94

90400, YKpaiHa, Закарllаr,ська обrl., м. Хуст,
099209в4з4

ноутбуки Asus 15.6 на базi процесора Intel
Pentium

11. i(iлькiс,гь
ToBapiB, робrт,
чи пOслуг

12. Мiсце поставки r,oB;rpiB,
викоI{аilня робiт чи надання
послуг

1 З, Строк посIавки
ToBapiB, вико}{ання

робiт чи надання
пс)слуг

з 25 вересня 201 В по
З1 грчпня 201 В

10 шт

14. Iнформацiя про технiчнi та якiснi
характеристики ToBapiB, робiт чи послуг

15. L{iHa договору:

16. Строк дii договору;

901 З2, YKparHa, Закарпitтсьl<а
облас,гь, с. Бiлки вулиt{lt I

Франк;t 220, |I)шаt]( bKlIll
район

Вiдсутня

152 5ЗВ,40 UAH з ПДl}

вiд 25 вересЕя 201В
до З1 т,рудня 201В

UA-20 1В_09_2 5-00072 6-с-с 1

1В, Одинrirlя
вимtру

17. Iдентифiкатор договору

Найменування (номенклатура, асортимент) ToBapiB,
робiт чи послуг

19. Цiна за одиницк)

DL)

10. Найменування
(номенклатура, асортимент)
ToBapiB, робiт чи послуг

ноутбуки Asus 15,б на базi
процесора Intel pentium

ноутбуки Asus 15.6 на базi процесора Intel Pentium i]IT l525З.В4 UAH з ГIД



ОГОЛОШЕННЯ
про проведення вiлкритих торгiв

UA-20 1 В-1 1 -07-00 1 640-с

1. Найменування заN{овI{ика:

2, Код згiдно з СДРПОУ замовниI(а:

3. Мlсцезнаходження замовника:

4. Контактна особа замоtsника,

уповноважена здiйснIовати зв'язок з

УЧаСНиКаМи:

ДК 021:20i5l
з02з0000-0 _
Комп'ютерне
обладнання

10. Розмiр бтоджетного призначенн,I за

кошторисом або очiкуванir BapTicTb

предмета закупiвлi:

11. Розмiр мiнiмальногo кроку пониження

цiни:

12. Математична формула, яка буде

застосовуватися при проведеннl
електронного аукцiолiу для визначення
показникiв iнших критерiiв оцiнки:

1З. Кiнцевlлй строк подання тендерних
пропозицiй:

14. Розмiр забезпеченI{я тендерних
пропозицii (якщо замовник випlагас; його

надати):

15. Вид забезпечення тендерних
пропозицii (якщо замовник вимат,ас його

надати):

16. Дата та час розкриття тендерних
пропозицiй

17. Дата та час проведення електронного
аукцiону:

1В. Строк, на який укладаеться paMKoI]a

угода:

ДПТНЗ "БiлкiвськиЙ ПАЛ"

зO4в34в1

90132, YKpaiHa, Закарrrатська обл,, Iршавський

раЙон, село Бiлки, вулиция I.Франка,22О

Поляк Марiя iBaHiBHa, +ЗВ06609З t2Ш,
dptnz.iгshava@meta.ua

1 комплекти

8, Мiсце поставки
ToBapiB або мiсце
вико}{ання робiт чli
надання IIосJIуг

9014З, YKpaiHa,
Закtlрпатська
облtrс,ть, t:. Бiлки
вулIiця I. Франка 220,
Iршавськоl,о району

9. Строк
пOставки
ToBapiB,
виконання
робiт чи
надання
пос jIYг

вrд 07 листопада
201 в

ло З1 грчдня
2() 1в

2з5 000,00 UAH

1 175,00 UAEI

вiлсутня

22 листопада 201В 14:З0

0,00 UAH

вiдсутнiй

23 листопада 201,В 15:З0, пiсля завершеЕня
едектронпого аукцiону

23 листопада 2018 15:09

7. Кiлькiсть
ToBapiB або
обсяг
I]иконаннrI

рOбiт чи
надання
послуI,

6. Коди вiдповiдних
тсласифiкаторiв
предмета закупiвлi
(за наявностi)

5. Конкретна
назва предмета
закупiвлi

навчальний
компютерний
комплекс Нкк
15+ 1

вiдсутнiй



19. Кiлькiсть учасникiв, з якипtи буде

укладено рамкOву угоду;

вiдсутня



21 ,12,201в Тендер, закупlвля - навLlальний коллпютерний комплекс l,{l(K 11;+1 - l]сржзакупrвl]l онлаин

дi,il l1lJ "ы.]lк]вijькL4и i il\ мlЙ лзоDzo iji,j]i ]l, iil;0lx8 /,-),'
(r'

} iij rc44) 405-

Пэоцедуразакупвлl оголоL]]ена07 ll20']8-1425;]alaoclal нlз\лн il1?2a.)|g1222

наЕчальаиЙ
J|,,/L/ l f llll\l\-lJгi

кс м п Fстер l-] и Й i<o\l плекс 2з5,00с
Очlкуваtlа Bapтrc] ь за(уlllвл]

L]l] грн

lдентt.lфtкатор закупrвлl LiA-20l В-l l -07-0О] 64О-с

lt] 00афаеdаЕф!ll999JЦзýý{ g _u9!8

ПРОЦЕДУРД ЗДКУПlВЛl i:ri (-,:jl-liJl l]l:1,1 Li ]!j.'] ;1. i i. j l ,,,'. ,

|v,!i)i,]lfOГ'l Il iГ

(,i]. q,]i tДi(]a]],<Д|( )'i :i_]jl|

,,] ] ]ijl)!n.,.ji i/

с(iрМ'r' a]l a,;i(ji j]] . ]l]я

зАкупlвля г}гOлошЁнА

пЕр|ол y,l очl,iЕць

пЕрlол оскАржFнь

п{]ддння пр!],l0зиц!и

AyKtlioFj

кl]АrtlФ!кАцlя
пЁрЕмO}кllя

г]р{:},l0:}и цil Fi]зг Jlянутl

зАвЕрulЕнА

Найменуваllня замовника

0чlкувана BapTicтb закупiвл

Розлиiр мiнiьлального кроку пониженвя
цlни

Процедура закупiвлl

.ЩПТНЗ "{:iлкiвський ПДJ]"

2З5'000,00 грн (з П!В)

1 '175,00 грн

Вiдкри Ti горги

] l 1i_]

,|):1||ii',,

д,] ]8 ]] ]ii

]']i].]: l ]i]

,']'1 ii

5hi i|-

lI.I2.18

Кснтактн данl вlдпов дальноl осо5и,

Телефон

E-mai]

Г'lоляrк Марlя iBaHiBHa

+З806609зl 2l 0

dptnz, irshava@m eta, uа

.\ ,| i /\,( : ]; ,_],,i, a,л

Специфiкацiя закуп i вл i

l l навчальний компютерний комплекс НКК l 5+l

Кl аоllФ кацiя за ДК 02l 2С] 5 ЗО2ЗОOОС-0 Комп'кlтеl;не обладнэння
М сце поставклl ToBapiB абО l,,tlсце B,rKob,aHr:il :-.об l чИ i.;1ДаllrЯ п.)aлуr lj(]l41l, Укр.l в;l Зак;l1-1ла. :ь<;
обл;]сть, с. Б лкtt вулиця l, Франка 220, l1lL-tl:lвськсlгiJ l];].lI l]\,

К,]цсвИйстрокпоставкитоFаl]sвиконаt,rtяроl1 тtL]|lаДацirяпоспil-()7 li2!l8 з l22]lg

|,.liit,clari, ]'i:tJ,J]:]ll,li,i,l :,"lr i:l
l,]1,1KirЦiirl]t] i,)i)li l.;.i iiiiiiir,i!] j j,],, ].l]

] комплекти

3ававl;]женсв lJЕДi'гоzо,гi, UJ l' 21]is
14 2FJ

Bepcltl дсlкумgнту вlд 07 l l 20]8 l;2t]
lD 479а78З54fсс4d4OЬO5ЬЗ9r:4е4 l 580Зf

Завантажсно в l,]Б! Ё'rоzогго 07 l ] 2{l l 8

l5 07

Rерс я л9куу-.рlу вlл 07 l l 20l8 l 5 О7

lD з8f 9259а2с8с4 /с5.rfзьa];ь8d ] 2.,lб r с.1

Завантажено в L_.{Б! Prozorri ? з 11, 
,){)1ц

l5 30

Версiя докумr.нту вlд 2З i l 2[J lB i5 ЗО

lD зOЗе87893iJ5d4 l баЬ7еi'9,)dзr(.]е69ьс4

i 1i iliiгj ]л jli'L]\/l\lr]] 
i i 

^i i я

Тендевi1адоку!енJа_ц я

lеl]д доi(уN]еllт, } oBa,pl]f

Н."ти п i зова Fr и й доку_ллеЕrJ

5 qtr p7s

Нетип iзований док)цдецI

a!d lt 00.16da.d4t]dd,1799qoll.+56.,l2t]7CC8бt] y.ii ]

п|:l
1-1

гз
|-|

https://www,dzo,com, ua/tenders/30 1 4057
1/з

li.}

Е



I

Ви можете завантажити вlдразу Bci документи до цiсr закупiвлi
a,}:a],i:*:и"L"Llii ]. i l ;ц}Kl,ijjl 1]l

l"; a

Ч +З806609Зl2l0 ý!dptnz,irshava@meta,ua

Друкувати реесrр
Д,its :З,lт1 /п(]Frr]]i,iнрN:.,)

Dzo Д] ili]J 'Б]jiк]5, jbKi,1l -
Ё^.ii::i| ý5On9

']i

,|ii i i i/', (;il|l;l.\ii

Завершенняt перiоду утсчненD

Г^чатоr пер 'лу при7о\4V r-Qо-о злц z

],.]нцеви14 строк подlаl- l-iя тенлерн их
пOопозйц Й

!ата початку аукцiону

l2.1 l,20l8 l4:З0

07.] 1.20lВ 14:25

22,11,2018l4:З0

2з,l 1,20l8 l 5:09 - 2З,l 1,20l8 15,З0

ДПТНЗ "Бirrкrвський ПАЛ''

3048348 l

90132, YKpai'Ha, Закарпатська область, lршавський район, село Бiлки, вулиция l.Франка,220

0рганiзатор закупiвлi

Найменування замовника

КодвеДРПOУ/lПН

lОридична адреса

..)ii;,i ili]il)i,i]

Конlакrнi данl вiдпов дальноt особи, [.lоляк Маlэiя iBaHjBtla

Перебiг аукцiону

httpS,//aUction,ореп procUrement, orql tender5/OO46d aeci4 8d d.17999O f f 4 56z} 2 в /l;l;8 (lв
/]ане посилання при;,.]нэчено Л1.1Ll]е li]]Я пеDеглllli,"' taTcrL,tt .ryl<L llc,,,",

Реестр пропоз ицiй
7:l.:T:,i l ч:lс i]r]зKi"rl.]TT!.] ,]3, i i 2ii i$ j 

ai :]i_)

No учАс ]ик

u,,nфL,

а

а

ПОЧАIКОВА
i IPali i!l:]иц]!:

l тOз Бi про
lD: 2fЗ3е] 5a9d8O4dcdb ] f7aa65d47b4l З9

2 ТОВ.д <сl-цЕнгр,
lD: 760298bf5bca4l Ь485ЬЗ'1 0fа99ЬбЗсOсl

Протокол розкриття
Ni УчАСr.]Ик

l Тов Бr-про

2з,] 500,ос 2з2,500 00
ii]l|.] ] i/ji )

2з2 650 оr)

|]],, :]] i

2з2,500,00
l111. ;:itj

2_з2 п5() rll]

проIlозиt,lr]

прOпOзиL,lя

ОLlАrОЧНА :lРOПLjЗИЦ Я LTATyt

Переl"lожець
ll i.. ]l ];,,l

https;//www.dzo.com, ua/tenders/3O 1 4О57

пOв до[/лFliня

2lз



21.12.201в Тендер, закупtвля - нав.tальний коl,лпютерний комплекс l-]Kl(-11;+1 - flержзакупrвlll.онлайн

л] | l i],j "Ы j lliiB jl]l(.иИ : il\
Dzo 5.,]i l' ,'Jl;0d8

мlЙ лJ0 /a7\(^^D
ь/

, .].j (t.)4.1] 4ь5.
qi.]l

Повiдомлення про HaMip укласти договlр

учА| ,]ик

ТOВ Бi-Про

Код 0ДРПOУ: 10274ЗЗЗ

Номер договору

Дата пiдписання

,Щата початку дii

flaTa завершення дi'i

Укладен i договори

сстАт0!.д пг]с,пa:]r'_i|n дп,;,А чдс lylilikit.iI

2з2,500,00 26,1 1 20lв
грн з ПДВ 15:28

зб

l ] ,l 2,201 8

l ],l 2,201 8

з1 ,1 2,20l 8

повlдомлЕння
]..j

догов р

зм l н и/в икOндl] l] я д0 говору

пЕрЕвlрити спрАвжl] сть
кЕп /EL п

:звlт пр0 прOвЕдЕнl я
гl РLrlJЕДУ Р И

https://www.dzo.com. ча/tепdеrs/З01 4057 з/3



1. Дата укладення договору:

2. Номер догOвору:

З, Найменування замовника

4. Код згiдно з €ЩРПОУ замовника:

5. Мiсцезнаходження замовника:

звIт
пl]о i/кладенi дtlгtlворlr

tJл-2 0 1 8- 1 1 -22-0002 tj9-a

дрова паливнi

22 пистопада 2018 00:00

з0

ДПТНЗ "БiлкiвськиЙ Г[АЛ"

з0483481

90132, Украiпа, Закарrrатська обл,, Iршавський

район, ce.lio Бiлки, вулиция I.Франка, 220

ДП "СЛАП Iрrrrаваагролiс"

з7720в00

6. Найменування постачальника товарlв,

виконавця робiт чи надавача послуг (для

юридичноi особи) або прiзвиtце, iм'я, по

батьковi (для фlзичноi особи), з яким

укладено договiр:

7. Код згiдно з €ДРПОУ/реестраuiйrтий
номер облiковоi картки платника податкiв
постачалыIика ToBapiB, виконавця робiт чи

НаДаВаЧа ПОСЛУГ:

В. Мiсцезнаходження постачальника
ToBapiB, виконавця робiт чи надавача
послуг (для юридичноi особи) або мiсце

проживання (для фiзичноi особи) та номер

телефону, телефаксу:

9. Конкретна назва предмета закупiвпi:

90154, YKpaiHa, Закарrlатська обл,, с, Довге
вулиця Вепика 5а, Iршавський район
0974626695
+ з8(0з144) 7-tз-66

11. Кiлькiсть
ToBapiB, робiт
чи пос]IчI,

190 м.куб

12. N'tiсце поставки товарiв,
виконання робiт чи tlад;]]{ня

послуI,

901 З2, YrtpaiHa, Закарпатсы<а
область, с. Бiлки вупиця I

Франка 220, Iршlавський paiioH

Вiдсутня

199 500,00 UAH з ПДI}

вiд 22 листопада 201В
до З1 грудня 201В

UA-20 1 В- t" 1,2 2-0002 69-а-Ь 1

lЗ [-'трок поставки
ToBapiB, виконаIIня

1lобir чи наланl{я
тIо(]пуг

по З1 групня 20] В

14. Iнформацlя про технlчнi та якiснi
характеристики ToBapiB, робiт чи поспуг:

15. Цiна договору;

16. Строк дii договору:

1 7. Iдент,ифiкатор дOговору

'1В Олиниrlя виrrrру 19. IliHa ]a 0дин

10. Наймеl{ування
(номенклатура,
асортимент) ToBapiB,

робiт чи послуг

дрова паливнi

Найменування (номенклатура, асо})тимеttт) ToBalliB,

робiт чи послуг

дрова паливн1 м.куб 1050 UA}] з ПДВ



звIт
про укладенi договори

UA-201 В-1 1-26-000 1 1 6-а

1. Щата укладення догово])у:

2. Номер договору:

3, Найменування замовника

4. Код згiдно з еЩРПОУ замоtsника

5. Мiсцезнаходження замовника:

6, Найменування Еостачальника ToBapiB,
виконавця робiт чи надавача послуг (для
юридичноi особи) або прiзвиIце, iм'я, по
батьковi (для фiзичноi особи), з яким
укладено договiр:

7. Код згiдно з €ДРПОУ/реестрацiйний
номер облiковоi картки платника податкiв
постачальfiика ToBapiB, виконавця робiт чи
НаДаВаЧа ПОСЛУГ:

В, Мiсцезнаходження постачальника
ToBapiB, виконавця робiт чи надавача
послуг (для юридичноi особи) або мiсце
прOживання (для фiзичноi особи) та номер
телефону, телефаксу:

9. КонкретЕа назва предмета закупiвлi;

26 листопада 201В 00:00

32

ДПТНЗ "БiлкiвськиЙ ПАЛ"

3048з4в1

901З2, YKpaiHa, Закартlатська 0бл., IршавськиЙ
раЙол, село БiлкII, вулиция I.Фрапка, 220

ТоВ"Лiгнiт +"

звв13765

90130, YKpaiHa, Закарпатська обл., с. Iльниця
вул. Щентральна,75, Iршавський район
096б10802з

вугiлля буре кускове

12. Мiсце поставки ToBaptB,
виконання робlт чи I]алання
послуг

1З, Строк поставки
говарiв, виконаIiня
робiт чи надання
послуг

55500 кг

14, Iнформацiя про технiчнi та якiснi
характеристики ToBapiB, робiт чи послуг

15. Цiна договору:

16, Строк дii договору:

901 З2, Украiна, Закарпа,гськir
область, с. Бtлки вулиця ]

rPpirHKa 220, Iртшавсt,киij 11,1йон

Вiдсутня

74 500,00 UAH з ПДВ

вiд 26 листопада 201В
до З1" грудня 201В

UA-20 1 В- 1 1-26-0001 1 6-а-Ь 1

по 31 грушня 20] В

17. Iдентифiкатор договору

Найменування (номенклатура, асоI)тимент) ToBaptB,

робiт чи пOслуг
1В. Одиниця вимiру 19. l]iHa за оди

10, Найменування
(номенклатура,
асортимент) ToBapiB, робiт
чи послуг

1 1. Кiлькiсть
ToBapiB, робiт
чи послуг

вугiлля буре кускове

вугiлля буре кускове кг l.З5 UАtI з ГIЛВ


