
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 35 
 
 
 2. Інформація про предмет закупівлі 
60.23.1 – послуги з перевезення пасажирів наземним транспортом  інші(один 
пасажирський автомобіль з водієм, м. Київ) 
 
3. Дата  оприлюднення  та  номер  оголошення  про  проведення  
процедури   закупівлі,   опублікованого  в  державному  офіційному  
друкованому виданні з питань державних закупівель: 
05.07.2011 р. № 79/6 (525/6), № 113333(ТРЗ) 
 
 4. Розкриття пропозицій  конкурсних  торгів  (кваліфікаційних  
пропозицій, цінових пропозицій) відбулося:  
 
20.07.2011 р., в 11.00 за Київським часом 
 
 
 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,  
20.07.2011р. 

Комунальне 
підприємство 
«Автотранспортне 
підприємство 
Київської міської 
ради» 
 
04012460 

Наявні 87 000 
(вісімдесят 
сім тисяч) 
гривень 
разом з ПДВ 

 

№ 2,  
20.07.2011 р. 

Комунальне 
підприємство 
«Генеральна 
дирекція Київської 
міської ради з 
обслуговування 
іноземних 
представництв» 
04013583 
 

Наявні 195 700 
(сто 
дев’яносто 
п’ять тисяч 
сімсот) 
гривень 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. 
 
 
 
 


