
 
ПРОТОКОЛ 

розкриття пропозицій конкурсних торгів  
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 

1. Замовник: 
1.1. Найменування: 
Міська дитячо-юнацька спортивна школа №1 м.Вінниці 
1.2. Місцезнаходження: 
вул.Хлібна, 1, м.Вінниця, 21100 
1.3. Відповідальний за проведення торгів:  
Сташко Галина Миколаївна 
Телефон: (0432) 67-12-47 
телефакс (0432) 67-55-76 
2. Інформація про предмет закупівлі:  
код 70.20.12 - послуги зі здавання під нaйм власної нежитлової нерухомості 
(Оренда льодової поверхні для проведення навчально-тренувальних занять та 
спортивних змагань) - 750 годин 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань 
державних закупівель: № 16(618) 06.02.2012 №048568.  
4. Розкриття  пропозицій   конкурсних   торгів   (кваліфікаційних  пропозицій, 
цінових пропозицій) відбулося: 07.03.2012р. 12.30 
                                                            (дата)      (час)  
Місце розкриття: вул.Хлібна, 1, м.Вінниця, 21100 
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 
пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі:  
 

Номер і дата 
реєстрації 
замовником 
пропозиції 
конкурсних 
торгів 
(кваліфікаці
йної 
пропозиції, 
цінової 
пропозиції)  

Повне найменування для 
(юридичної особи) або 
прізвище, імя. По батькові 
(для фізичної особи) 
учасника процедури 
закупівлі, 
ідентифікаційний код / 
реєстраційний номер 
облікової картки платника 
податків*, 
місцезнаходження/ 
місце проживання/ 
реєстрації, 
телефон/телефакс  

Інформація про 
наявність чи 
відсутність 
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)  

Примітк
и 

1. 06.03.2012 Приватне підприємство 
«Оптима-сервіс», 
32833073, 2100, 
м.Вінниця, пров. Зорге, 38 
тел. 0432557805 

Всі документи 
наявні 

450,00 грн./год.  



2. 07.03.2012 ФОП Горобець Сергій 
Володимирович, 
2787807135, м.Вінниця, 
вул.. В.Порика 27а 
тел.0674301555 

Всі документи 
наявні 

495,00 грн./год.  

* Реєстраційний номер  облікової  картки  платника  податків  або  серія  та  номер  
паспорта  (для  фізичних  осіб,  які через свої  релігійні переконання 
відмовляються від прийняття  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника 
податків та повідомили про це  відповідний орган державної податкової служби і 
мають відмітку  у  паспорті).  
6. Присутні: 
6.1. Від учасників процедури закупівлі:  
Адміністратор Нечипорук Світлана Анатоліївна         _________________                             
                           (посада, прізвище, ініціали )                        (підпис) 
ФОП Горобець Сергій Володимирович                       _________________                             
                            (посада, прізвище, ініціали )                        (підпис) 
 
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 
Посада Прізвище, ініціали  Підпис 
Заступник директора по адмін.-господарської 
роботи Сінюгін В.В.  

Тренер викладач  Голота Л.М.  
 
Голова комітету з конкурсних торгів  Сташко Г.М.              _______________ 
                                                             (прізвище, ініціали)            (підпис)  
м. п.  
Секретар комітету з конкурсних торгів   Євтеєва А.Г.            _______________ 
                                                                   (прізвище, ініціали)                (підпис) 
                                                                                                                                                          


