
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 критих спортивних споруд зі штучним 
льодовим покриттям: 

Лот № 1: Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в м. Запоріжжя, вул. Космічна, в районі 
житлового будинку № 104; 
Лот № 2: Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в м. Луганськ, кв. Стєпной (біля будівлі школи 
№ 59); 
Лот № 3: Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в м. Львів, вул. І. Пулюя – вул. Трускавецька; 
Лот № 4: Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в м. Суми, просп. М. Лушпи; 
Лот № 5: Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в м. Хмельницький, вул. Прибузька, 7/3А. 
 
    3. Дата  оприлюднення  та  номер  оголошення  про  проведення  
процедури   закупівлі,   опублікованого  в  державному  офіційному  
друкованому виданні з питань державних закупівель: 
06.06.2011 р., № 67/1 (513/1), 086794 (БУД) 
 
     4. Розкриття пропозицій  конкурсних  торгів  (кваліфікаційних  
пропозицій, цінових пропозицій) відбулося  



 
07.07. 2011 р. в 11.00 за Київським часом (лот №1); 
07.07. 2011 р. в 11.30 за Київським часом (лот №2); 
07.07. 2011 р. в 12.00 за Київським часом (лот №3); 
07.07. 2011 р. в 12.30 за Київським часом (лот №4); 
07.07. 2011 р. в 13.00 за Київським часом (лот №5); 
 
     Місце розкриття:  
 
м. Київ, вул. Мечникова, 2, 17 - й поверх, відділ правового забезпечення 
 
 
      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,  
ідентифікаційний 
код/ ідентифі- 
каційний 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(в 
лоті) (якщо  
окремі 
частини 
предмета 
закупівлі 
визначені 
замовником 
для надання 
учасниками 
пропозицій 
щодо них) 

Примітки 

№1, 
07.07.2011 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю  
«Хуурре України» 
 
32555311 

Додаток № 1  Лот № 1: 
29 978 960,00
грн. з ПДВ; 
Лот № 2: 
29 978 960,00
грн. з ПДВ; 
Лот № 3: 
29 978 960,00
грн. з ПДВ; 
Лот № 4: 
29 978 960,00

 



грн.  з ПДВ; 
Лот № 5: 
29 978 960,00
грн. з ПДВ; 
 

 
№2, 
07.07.2011 р. 
 

Колективне 
виробниче 
підприємство 
«Енергомонтаж» 
 
01018671 
 
 
 
 

Додаток № 1 Лот № 3: 
39 262 550,70
грн. з ПДВ 

 

№3, 
07.07.2011 р. 
 
 
 
 
 
 
 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Західенергомонтаж»
 
31267582 

Додаток № 1 Лот № 3: 
39 368 016,48
грн. з ПДВ 

 

№ 4,  
07.07.2011 р. 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«АК Інжинірінг» 
 
32041006 
 
 
 

Додаток № 1 Лот № 1: 
29 998 012,00
грн. з ПДВ; 
Лот № 2: 
29 998 012,00
грн.  з ПДВ; 
Лот № 3: 
29 998012,00
грн. з ПДВ; 
Лот № 4: 
29 906 148,00
грн.  з ПДВ; 
Лот № 5: 
29 906 148,00
грн. з ПДВ; 
 

 

№ 5, 
07.07.2011 р. 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Виробничо 

Додаток № 1 Лот № 1: 
30 177 188,11
грн. з ПДВ; 
Лот № 2: 

 



будівельна компанія 
«Центренергобуд» 
 
34294252 
 
 

30 135 748,58
грн.  з ПДВ; 
Лот № 3: 
30 350 620,23
грн. з ПДВ; 
Лот № 4: 
29 826 210,72
грн.  з ПДВ; 
Лот № 5: 
29 772 513,18
грн. з ПДВ; 
 

 
 
 
6. Присутні: 
 
6.1. Від учасників процедури закупівлі (посада, призвіще, ініціали, підпис): 
 
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 бухгалтер державного          
підприємства «Льодові арени» 
 
Купрійчук О. В. 
 
Начальник відділу організації будівництва  
 
Русаков Є.В. 
 
 
 Голова комітету  
 з конкурсних торгів        Халаджі М. О.  
 
 Секретар комітету  
 з конкурсних торгів          Бутенко В. Б. 
 
 


