
Протокол  
розкриття пропозицій конкурсних торгів 

 
1. Замовник: 
1.1. Найменування: Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з 
фігурного катання на ковзанах «Сюіта» 
1.2. Місцезнаходження Україна, 04119, м.Київ, вул.Мельникова, 44 
1.3. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та 
телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) голова комітету з 
конкурсних торгів, директор Петрова Ольга Володимирівна, тел.: (067) 449-04-32 
 
2. Інформація про предмет закупівлі Послуги з експлуатації спортивних споруд (оренда 
льодово-тренувального комплексу), код ДК 92.61.1 
 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель оголошення оприлюднене на веб-порталі www.tender.me.gov.ua 23.05.2011, 
оголошення №065659, опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних 
закупівель» від 23.05.2011  №61 (507) 
 
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) відбулось 22.06.2011 (дата) 
10.30 (час) 
 
Місце розкриття Україна, 04119, м.Київ, вул.Мельникова, 44, к.11 
 
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів, запропонованих учасниками процедури закупівлі:  

Номер і дата 
реєстрації 
замовником 
пропозиції 
конкурсних 

торгів 
 

Повне найменування (для 
юридичної особи) або прізвище, 
ім’я, по-батькові (для фізичної 
особи) учасника процедури 
закупівлі,  ідентифікаційний 

код/ідентифікаційний номер (за 
наявності), 

місцезнаходження/місце 
проживання, телефон/телефакс 

Інформація про 
наявність 
необхідних 
документів, 
передбачених 
документацією 

конкурсних торгів 

Ціна пропозиції або 
ціни окремих частин 
предмета закупівлі 

(лотів) (якщо окремі 
частини предмета 
закупівлі визначені 
замовником для 

надання учасниками 
пропозицій щодо них) 

Примітки 

№1, 
20.06.2011 

Підприємство Дитячо-
юнацький учбово-
спортивний центр 
профспілок м.Києва 
«Авангард» 
04119, м.Київ, 
вул.Мельникова, 46, 
тел./факс: (044)  483-24-97, 
483-33-55, код за ЄДРПОУ 
21560944 

Всі документи та 
інформація, 
передбачені 
документацією 
конкурсних 
торгів, в наявності

252 000,00 грн., у 
т.ч. 42 000,00 грн. 

за 1 місяць 

 

№2, 
21.06.2011 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Агенція 
спортивних розваг» 
03170, м.Київ, вул.Ромена 
Роллана, 7, тел./факс: (044) 
502-18-07, код за ЄДРПОУ 
33640533 

Всі документи та 
інформація, 
передбачені 
документацією 
конкурсних 
торгів, в наявності

258 000,00 грн., у 
т.ч. 43 000,00 грн. 

за 1 місяць 

 

 
6. Присутні:  
6.1. Від учасників процедури закупівлі: представники учасників відсутні 
 



Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) __________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):  
 
Члени комітету з конкурсних торгів: 
Інструктор-методист   Шегда Л.Д.  _______________ 
                 (підпис) 
 
Тренер-викладач   Булатова Т.В.  _______________ 
                 (підпис) 
 
Тренер-викладач   Тумановська М.М. _______________ 
                 (підпис) 
       
 
Голова комітету з конкурсних торгів 
Директор СДЮШОР з фігурного 
катання на ковзанах «Сюіта»  Петрова О.В.  _______________ 
                 (підпис) 
       МП 
Секретар комітету з конкурсних торгів 
Заступник директора   Сизченко С.В.  _______________ 
                 (підпис) 
 


