
    ЗАТВЕРДЖЕНО 
    Наказ Міністерства економіки України 
    26.07. 2010 р. № 922 

 
        ПРОТОКОЛ  № 40/3  від  30.06.2011р. 
розкриття пропозицій  конкурсних  торгів 

    (кваліфікаційних  пропозицій,  цінових  пропозицій) 
 
1. Замовник: 
1.1.Найменування  
Управління  капітального  будівництва  Донецької  міськради 
1.2. Місцезнаходження  
83001, м.Донецьк, пр.Маяковського, 23  
1.3. Відповідальний за проведення торгів 
 Пономарь Юрій  Феліксович  
(прізвище, ім'я, по батькові) 
телефон  (062) 338-12-16 , телефакс  (062) 305-40-80 
 
2.Інформація про предмет закупівлі –  Інженерне забезпечення  та  благоустрій  критого   
спортивного  спорудження  із  штучним  льодовим  покриттям  по  вул.Щетиніна 
 
3. Дата  оприлюднення  та  номер оголошення  про  проведення  процедури   закупівлі,  
опублікованого  в  державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питать  державних  
закупівель 30.05.2011р., № 075501  в ІБ  «Вісник державних закупівель»  № 64 (510) 
 
3. Розкриття  пропозицій  конкурсних  торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 
пропозицій)  відбулося  30.06.2011р.   11-00. 
    (дата)              (час) 
Місце розкриття   
83001, м.Донецьк, пр.Маяковського, 23, зал засідань 
 
4. Перелік тендерних (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/ 
ідентифікаційний номер 

(за наявності), 
місцезнаходження/місце 

проживання,  
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,  
30.06.2011р. 

 
 
 
 

Приватне підприємство 
«Стройсервис»,  
код 31399361, 

83096, м.Донецьк,  
вул.Куйбишева,139а; 

(062) 385-22-52 

 
В наявності 

 
8 213294,47  грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 2,  
30.06.2011р. 

 
 
 
 

Товариство з обмеженою  
відповідальністю 

«Промислова група 
«УКРЕНЕРГОСЕРВІС»,  

код 32331573, 
83114, м.Донецьк,  

вул.Університетська, 80; 
(062) 381-33-88 

 
В наявності 

 
8 926393  грн. 

 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6. Присутні:  
6.1. Від учасників  процедури  закупівлі:   
ПП «Стройсервис», гол. інж. Малишенко В.А.    
            (посада, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________ 

                        __________________ 
                                    (підпис)  
                        __________________ 
                        __________________     
                        __________________ 

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 
Заступник начальника  управління Черкіс О.І.                         _____________________________________ 
           (посада, прізвище, ініціали)                                                                         (підпис)  
 Заст. нач. відділу підготовки виробництва та перспективного  розвитку  Кулікова І.П.___________________ 
Інженер І категорії кошторисно-договірного відділу Єрьоміна Т.Ю.______________________________________   
Начальник  юридичного відділу  Шипілова Т.І. _______________________________________________________ 
Головний  бухгалтер управління Кондратова В.О.______________________________________________ 
 
/Голова комітету  з конкурсних торгів                      Черкіс  О.І.                     _______________ 
                                                                                      (прізвище,  ініціали)                (підпис)      М.П. 
Секретар  комітету з конкурсних торгів                  Зоріна В.В.                      _______________ 
                                                                                      (прізвище, ініціали)                 (підпис) 
 


