
ПРОТОКОЛ 
розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, 

цінових пропозицій) 

 
 
 

 
     1. Замовник:  
 
1.1. Найменування : Державне підприємство «Льодові арени» 

 
1.2. Місцезнаходження: м. Київ, Спортивна площа, б.1, 01001 

 
 

1.3. Відповідальний за проведення торгів: 
 
Халаджі Микола Олександрович 
 

     Телефон: 067  634 2975,     телефакс: 044 281 99 31  
 
 
 2. Інформація про предмет закупівлі 
Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі штучним 
льодовим покриттям в м. Донецьку по вул. Щетиніна  
 
    3. Дата  оприлюднення  та  номер  оголошення  про  проведення  
процедури   закупівлі,   опублікованого  в  державному  офіційному  
друкованому виданні з питань державних закупівель: 
01.11.2010,  № 41 513 (БУД), № 44(432),   
 
 
     4. Розкриття пропозицій  конкурсних  торгів  (кваліфікаційних  
пропозицій, цінових пропозицій) відбулося  
01.12. 2010 р., в 11.00 за Київським часом 
     Місце розкриття: м. Київ, вул. Мечникова, 2, 17 - й поверх, юридичний 
відділ 
 
 
 
 
      5. Перелік  пропозицій  конкурсних  торгів   (кваліфікаційних  
пропозицій,   цінових   пропозицій),   запропонованих   учасниками  
процедури закупівлі:  
 



Номер і дата 
реєстрації 
замовником 
пропозиції 
конкурсних 
торгів 
(квалі- 
фікаційної 
пропозиції, 
цінової 
пропозиції) 

      Повне     
найменування 
для (юридичної  
особи) або  
прізвище, ім'я,  
по батькові  
(для фізичної 
особи) учасника  
процедури  
закупівлі,  
ідентифікаційни
й код/ ідентифі- 
каційний 
номер(за 
наявності), 
місцезнаходженн
я/ місце 
проживання, 
телефон/телефак
с 

Інформація про 
наявність 
необхідних 
документів, 
передбачених 
документацією 
конкурсних 
торгів(запитом 
щодо цінових  
пропозицій  

Ціна 
пропозиції 
або ціни 
окремих 
частин 
предмета 
закупівлі(в 
лоті) (якщо  
окремі 
частини 
предмета 
закупівлі 
визначені 
замовником 
для надання 
учасниками 
пропозицій 
щодо них) 

Примітки 

№1, 
30.11.2010 р. 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Завод Майстер-
Профі Україна»,  
код ЄДРПОУ 
30888419, 
Дніпропетровськ
а обл. м. 
Дніпропетровськ 
вул. Курсантська 
23, тел-факс 
(056) 729-43-55, 
(056) 729-43-49. 
 
 
 
 
 

Наявні 31 962 451,80 
грн. 
(тридцять 
один мільйон 
дев’ятсот 
шістдесят дві 
тисячі 
чотириста 
п’ятдесят 
одна гривня 
вісімдесят 
коп.) 

 

№ 2, 
01.12.2010 р. 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Будівельна 
компанія 
«Каркас» 

Наявні 32 515 451 
грн. 
(тридцять 
два мільйони 
п’ятсот 
п’ятнадцять 

 



Код ЄДРПОУ 
31169368 , м. 
Київ, вул. М 
Гринченка 4, оф. 
260,  тел.-факс 
(044) 492-94-94. 

тисяч 
чотириста 
п’ятдесят 
одна гривня) 

 
 
 
 6. Присутні:  
 
     6.1. Від учасників процедури закупівлі (посада, прізвище, ініціали             
підпис) :  
 
Директор ТОВ «Будівельна компанія «Каркас» - Козій Р. Б. 
Директор з продажу ТОВ «Будівельна компанія «Каркас» - Паламарчук О. І. 
Економіст ТОВ  « Завод Мастер – Профі Україна – Хорєва Д. К.  
 
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) 
 
     6.2. Від замовника  (члени  комітету  з  конкурсних  торгів): 
 
Заступник директора державного підприємства  
«Льодові арени» 
 
Лєвашов  В.В. 
 
головний спеціаліст – бухгалтер державного          
підприємства «Льодові арени» 
 
Порох Н.О. 
 
 
 Голова комітету  
 з конкурсних торгів   
 
Халаджі М. О.  
 
 Секретар комітету  
 з конкурсних торгів    
 
Бутенко В. Б. 
 


