
П Р О Т О К О Л 
розкриття пропозицій конкурсних торгів 

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради 

1.2. Місцезнаходження: вул. Павліченко,14а, м. Біла Церква, Київська область, 09107 

1.3. Відповідальний за проведення торгів: Ходаківський Михайло Петрович – голова комітету з конкурсних торгів 

телефон: (04563) 5-59-22 

телефакс: (04563) 5-55-34 

2. Інформація про предмет закупівлі: Будівництво інженерних мереж для критої спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям по 

вул. Молодіжній,36 в м. Біла Церква 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого на державному офіційному друкованому 

виданні з питань державних закупівель 25.06.2012р. № 230339 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 2.08.2012р. 10.00 
                (дата, час) 
Місце розкриття м. Біла Церква, вул. Павліченко,14А 

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури 

закупівлі: 

Номер і дата реєстрації 
замовником пропозиції 
конкурсних торгів 
(кваліфікаційної 
пропозиції, цінові 

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, 
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) 

Примітка 
 



№ 1 від 2.08.2012р. ТОВ «Будівельна фірма «Компанія 
Укренергопром», 33635440 

04073 м. Київ, вул. Сирецька,9 
тел. 461-85-36 

В наявності 2462202,6 грн. 
 в т.ч. ПДВ 

(Два мільйона 
чотириста шістдесят дві 
тисячі двісті дві грн. 60 

коп.) 

 

№ 2 від 2.08.2012р. ТОВ «Білоцерківський Міськбуд» 
14352286 

09100, м. Біла Церква, вул. Глиняна,45А 
04563-5-90-05 

В наявності 2643937,0 
в т.ч. ПДВ 

(Два мільйона шістсот 
сорок три тисячі 

дев’ятсот тридцять сім 
грн. 00 коп.) 

 

№ 3 від 2.08.2012р. ТОВ «Українська енергетична компанія» 
33287794 

08600, м. Васильків, Київської області, 
вул. Шевченка,44, оф.3 

04571-2-30-25 

В наявності 2331907 грн. 
в т.ч. ПДВ 

(Два мільйона триста 
тридцять одна тисяча 
дев’ятсот сім грн. 00 

коп.) 

 

 
* 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 відповідальний 
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). 
 
6. Присутні: 

6.1. Від учасників процедури закупівлі: 

_Начальник БЦ підрозділу_Величко О.В.__ ______________________ 
 (посада, прізвище, ініціали)    (підпис) 
_Начальник ВТВ Гук Л.І.  _______ ______________________ 
 (посада, прізвище, ініціали)    (підпис) 
_Комерційний директор Сіпкін О.Б.    ______________________ 
 (посада, прізвище, ініціали)    (підпис) 
 
 



Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) __---________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 

_Заступник голови комітету О.М. Кулініч _ ______________________ 
 (посада, прізвище, ініціали)     (підпис) 
_Член комітету Шабаліна Р.І.   _ ______________________ 
 (посада, прізвище, ініціали)     (підпис) 
_Член комітету Пелих Н.М.      ______________________ 
 (посада, прізвище, ініціали)     (підпис) 
 

 

Голова комітету з конкурсних торгів   Ходаківський М.П.  __________________ 
             (прізвище, ініціали)   (підпис) 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів   Пасєка М.А._______  __________________ 
              (прізвище, ініціали)   (підпис) 
 


