
 
 

ПРОТОКОЛ  
розкриття пропозицій конкурсних торгів 

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
№ 5/7  від 26.06.2012р. 

 
1. Замовник: 
1.1.  Найменування:  Управління капітального будівництва виконкому міської ради. 
1.2. Місцезнаходження: 50101, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1 
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Соколовський Сергій Іванович,  
тел./факс (0564) 74-56-16 
2.  Інформація про предмет закупівлі:  будівництво об’єкта: «Будівництво інженерних 
мереж до сучасної спортивної споруди зі штучним льодом» 
3. Дата  оприлюднення  та  номер  оголошення  про проведення процедури   закупівлі,   
опублікованого  в  державному  офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель: № 25(627) від 27.02.2012р. № 091245 
4.  Розкриття пропозицій  конкурсних  торгів  (кваліфікаційних пропозицій, цінових 
пропозицій) відбулося: 26.06.2012р. о 10:00 
Місце розкриття:  50101,  Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, кім.520 
5.  Перелік  пропозицій  конкурсних  торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 
пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі: 
 

Номер і      
дата 

реєстрації 
замовником    
пропозиції 
конкурсних 

торгів 
(кваліфікацій

ної 
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 ПАТ «Криворіжіндустрбуд» документи   
26.06.2012 50051, Дніпропетровська обл., в наявності 4256710,80  

 м. Кривий Ріг,    
 вул. Орджонікідзе, 10    
 код ЄДРПОУ 01239186    
 (0564) 407-15-26     
     
     

№ 2 ПАТ «Криворіжжитлобуд» документи 4329657,60  
26.06.2012 50086, Дніпропетровська обл., в наявності   

 м.Кривий Ріг    
 вул. Леоніда Бородича, 21б    
 код ЄДРПОУ 01239246    
 (0564) 71-20-40     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



 
 

 
6. Присутні:  
6.1. Від учасників процедури закупівлі: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Зауваження учасників процедури закупівлі (у рази наявності):   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):  
 

Посада, прізвище, ініціали Підпис 
Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер -   
Берзулова А.М.  

 

Заступник начальника управління капітального будівництва -  
Ісаков С.В.  

 

Заступник начальника – начальник фінансово-договірного відділу 
управління - Целкова Л.Ю  

 

Завідувач договірного сектору фінансово-договірного відділу 
управління - Філоненко І.В. 

 

Завідувач технічного сектору виробничого відділу управління -  
Пузанова Л.Г. 

 

 
 
 
 
Голова комітету з 
конкурсних торгів:     Соколовський С.І.  _______________  
                              (підпис)  
                                                              М. П.  
 
Секретар комітету з конкурсних торгів: Борисенко С.Г. _______________  
                                (підпис)  

 
 
 


