
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економіки України   
26.07.2010 № 922  
(у редакції наказу Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України 
від 27.12.2011 № 428) 
 

ПРОТОКОЛ 
розкриття пропозицій конкурсних торгів  

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: 

Централізована  бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл  

(для  Дитячо-юнацької спортивної школи  « Крижинка») 

1.2. Місцезнаходження: 

м. Київ, вул. Оболонська, 21 А, 04071, каб. 20. 

1.3. Відповідальний за проведення торгів:  

Захаренко Наталія Вікторівна 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

телефон: (044) 462-59-21, т. 067-401-01-82 

теле/факс:  (044) 462-59-22 

2. Інформація про предмет закупівлі: 

( код 92.61.1) - послуги з експлуатації спортивних споруд (послуги з оренди  

льодового поля  та прилеглих приміщень).  

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 

закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з 

питань державних закупівель: 26.03.2012 р. № 37(639)  №135918. 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, 

цінових пропозицій) відбулося : 11.05.2012 р.  15.00 год. 
                                                                       (дата)               (час) 

Місце розкриття : м. Київ, вул. Оболонська, 21 А, 04071, каб. 20. 

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, 

цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі:  



 
Номер і дата 
реєстрації 
замовником 
пропозиції 
конкурсних 
торгів 
(кваліфікаційн
ої пропозиції, 
цінової 
пропозиції)  

Повне найменування 
(для юридичної 
особи) або прізвище,  
ім’я, по батькові (для 
фізичної особи) 
учасника процедури 
закупівлі, 
ідентифікаційний 
код/реєстраційний 
номер облікової 
картки платника 
податків*, 
місцезнаходження/ 
місце проживання, 
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)  

Приміт-
ка 

 
1. 11.05.2012 р 
 
 
 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Агенція спортивних 
розваг», код 33640533, 
м. Київ, б-р Ромена 
Ролана, 7, 03170, тел. 
(044)-502-18-07 

Копії:статут, довідка 
держреєстрації, виписка з 
держреєстру , довідки з 
податкової інспекції, 
Ліцензії ; довідка 
статуправління, довідка з 
ДПІ о відсутності 
заборгованості, довідка з 
Міністерства юстиції про 
відсутність банкрутства, 
довідка з банку о 
відсутності кредитів; 
конкурсна пропозиція, 
розрахунок вартості, 
всі довідки, які  
відповідають п.1 
кваліфікаційних вимог до 
Учасника Додатка1  
Документації конкурсних 
торгів, істотні умови 
договору на надання 
послуг. 

210000 грн. Лот 1 

2. 11.05.2012 р. 
 
 
 
 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Агенція спортивних 
розваг», код 33640533, 
м. Київ, б-р Ромена 
Ролана, 7, 03170, тел. 
(044)-502-18-07 

Копії:статут, довідка 
держреєстрації, виписка з 
держреєстру , довідки з 
податкової інспекції, 
Ліцензії ; довідка 
статуправління, довідка з 
ДПІ о відсутності 
заборгованості, довідка з 
Міністерства юстиції про 
відсутність банкрутства, 
довідка з банку о 
відсутності кредитів; 
конкурсна пропозиція, 
розрахунок вартості, 
всі довідки, які  
відповідають п.1 

235000 грн. Лот 2 



кваліфікаційних вимог до 
Учасника Додатка1  
Документації конкурсних 
торгів, істотні умови 
договору на надання 
послуг. 

3.  11.05.2012 Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Дивосвіт-Плюс», код 
31486347, м. Київ, 
вул.Л.Гавро 4-Г. тел.. 
(044)-410-67-31 
 

Копії:статут, довідка 
держреєстрації, виписка з 
держреєстру , довідки з 
податкової інспекції, 
Ліцензії ; довідка 
статуправління, довідка з 
ДПІ о відсутності 
заборгованості, довідка з 
Міністерства юстиції про 
відсутність банкрутства, 
довідка з банку о 
відсутності кредитів; 
конкурсна пропозиція, 
розрахунок вартості, 
всі довідки, які  
відповідають п.1 
кваліфікаційних вимог до 
Учасника Додатка1  
Документації конкурсних 
торгів, істотні умови 
договору на надання 
послуг. 

200000 грн.. Лот 1 

4.  11.05.2012 Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Дивосвіт-Плюс», код 
31486347, м. Київ, 
вул.Л.Гавро 4-Г. тел.. 
(044)-410-67-31 
 

Копії:статут, довідка 
держреєстрації, виписка з 
держреєстру , довідки з 
податкової інспекції, 
Ліцензії ; довідка 
статуправління, довідка з 
ДПІ о відсутності 
заборгованості, довідка з 
Міністерства юстиції про 
відсутність банкрутства, 
довідка з банку о 
відсутності кредитів; 
конкурсна пропозиція, 
розрахунок вартості, 
всі довідки, які  
відповідають п.1 
кваліфікаційних вимог до 
Учасника Додатка1  
Документації конкурсних 
торгів, істотні умови 
договору на надання 
послуг. 

240000 грн. Лот 2 

 
* – 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:  
Директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Дивосвіт-Плюс»____ 
                     (посада, прізвище, ініціали)  
Директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Агенція спортивних 
розваг»___________________________ 
(посада, прізвище, ініціали)  

  
    Тимофєєв С.О.___________  
                                       (підпис)  
 
_ Смулянський Д.О.___________   
                                      (підпис)  

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності): 
Зауважень немає 
 
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 
 
 
Економіст          Стасюк Л.І.                                  __________________________
         (посада, прізвище, ініціали)                                                      (підпис)  
Бухгалтер          Мойсеєнко Н.Г.                           __________________________
          (посада, прізвище, ініціали)                                                     (підпис)  
Бухгалтер          Сосюра Л.В.                                __________________________ 
           (посада, прізвище, ініціали)                                                   (підпис)  
Економіст         Мудрицька І.П.                            __________________________ 
            (посада, прізвище, ініціали)                                                  (підпис)  
 
Голова комітету з конкурсних торгів    Захаренко Н.В.          _______________ 
                                                                  (прізвище, ініціали)            (підпис)       М.П.  
 
Секретар комітету з конкурсних торгів Стасюк Л.І.                _______________ 
                                                                   (прізвище, ініціали)           (підпис)     
 
 
 


