
Протокол 
розкриття пропозицій конкурсних торгів  

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
від 17.05.2012р. 

 
 

1. Замовник : 
1.1. Найменування : 

Управління з питань будівництва Луганської міської ради. 
1.2. Місцезнаходження : 

м. Луганськ, кв.Димитрова 30 
1.3. Відповідальний за проведення торгів: 

Обухов Олександр Васильович, телефон: 617654, телефакс: 617638  
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Інформація про предмет закупівлі 
будівництво позамайданних мереж та інженерних споруд до об’єктів «Нова сучасна крита 
спортивна споруда із штучним льодом для проведення змагань з хокею та фігурного катання 
з трибуною на 500 місць та будівництво басейну за адресою: м.Луганськ, на кв.Степной ( I 
пусковий комплекс) 
 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель: 09.04.2012 № 156705 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 
пропозицій) відбулося: 
Дата :17.05.2012 р. Час : 13-30. 
Місце розкриття: м. Луганськ, кв. Димитрова 30, кабінет №203 
 

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,  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
ки 

№1 від 
17.05.12 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю „Трест 

„Луганскгорстрой” 
Код за ЄДРПОУ 36638375 

91047 м.Луганськ, вул..Фабрична, 1с 
тел./факс (0642)500454 

Документи, передбачені 
документацією 
конкурсних торгів надані 
не у повному обсязі(не 
має графіка виконання 
робіт,що є невід'ємною 
частиною проекту 
договіру) 

2240941,20  

№2 від 
17.05.12 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю „Промагросервіс” 

код за ЄДРПОУ 25364542 
 91021, м.Луганськ, кв.Гайового 36 

Тел. (0642)654986, факс (0642)654990 

Документи, передбачені 
документацією 
конкурсних торгів надані у 
повному обсязі, 
правильно оформлені 

2336265,60  

№3 від 
17.05.12 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю „Монолітспецбуд №2” 

код за ЄДРПОУ 31375967 
 91038, м.Луганськ, вул.Даргомижського, 

4А 
Тел. (0642)341710 

Документи, передбачені 
документацією 
конкурсних торгів надані 
не у повному обсязі(не 
має графіка виконання 
робіт,що є невід'ємною 
частиною проекту 
договіру) 

2337114,00  

№4 від 
17.05.12 

Приватне підприємство «МІЛОН-ГАЗ» 
код за ЄДРПОУ 33922478 

 91006, м.Луганськ, кв.Гєроєв 
Сталінграда, б.5 прим.252 
Тел./ факс (0642)330087 

Документи, передбачені 
документацією 
конкурсних торгів надані у 
повному обсязі, 
правильно оформлені 

2301618,96  



 
6. Присутні: 

 
6.1 Від учасників процедури закупівлі: 
Директор ТОВ „Трест „Луганскгорстрой” Пономаренко О.М. ___________________ 
Представник ТОВ «Промагросервіс» Шивінський Д.Ю. ___________________ 
Директор ПП «МІЛОН-ГАЗ» Хоршев О.М. ___________________ 
 
 
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
6.2 Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів) : 
 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів:  
Начальник виробничо- технічного 
відділу управління з питань 
будівництва Луганської міської ради Коваль О.В. ___________________ 
Члени комітету з конкурсних торгів:  
Начальник відділу обліку та 
звітності-головний бухгалтер 
управління з питань будівництва 
Луганської міської ради Касьяненко Н.І. ___________________ 
Начальник  відділу технічного 
нагляду управління з питань 
будівництва Луганської міської ради Холодний В.Й. ____________________ 
Начальник кошторисно-договірного 
відділу управління з питань 
будівництва Луганської міської ради Кліміна І.В. ____________________ 
Головний спеціаліст-юрисконсульт 
управління з питань будівництва 
Луганської міської ради Сілкіна Т.І. на лікарняному___ 
   
Голова комітету з конкурсних торгів:  
Заступник начальника управління з 
питань будівництва Луганської міської 
ради       Обухов О.В. _________________ 
  
Секретар комітету з конкурсних торгів:  
Начальник планово-фінансового 
відділу управління з питань 
будівництва Луганської міської ради Близнюкова Л.А. 

_________________ 
 

 


