
Форма протоколу затверджена наказом 
 Міністерства економіки України  
 26.07.2010 № 922 
( у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України від 27.12.2011р.№428) 

ПРОТОКОЛ 
про розкриття пропозицій конкурсних торгів  

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
1. Замовник: 
1.1. Найменування: Національний  університет  державної  податкової служби України; 
1.2. Місцезнаходження: Київська область, м. Ірпінь,  вул. К. Маркса, 31, 08201; 
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Верзун Петро Миколайович, нач.  відділу капітального 
будівництва, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 48-а, 08201, тел.(04597) 60-472; 
2. Інформація про предмет закупівлі: проектно-вишукувальні роботи на об'єкті  " Будівництво 
спортивної споруди зі штучним льодом та багаторівневим паркінгом у м. Ірпінь, вулиця 
Північна, 79 –Г  Київської області"; 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 
79(681) від  02.07.2012р. № оголошення 237188. 
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
відбулося (дата, час): 01.08.2012р. о 11-00 год.; 
Місце розкриття : вул. Садова , 53, каб.104, м. Ірпінь, Київської області;                                                       
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/ 
реєстрації, 
телефон/телефакс  

Інформація 
про наявність 
чи відсутність 
необхідних 
документів, 
передбачених 
документаціє
ю 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 
27.07.2012 
року 

ТДВ "Інститут 
"Стройремпроект", 
84313 Донецька обл.,м. 
Краматорськ, бул. 
Машинобудівників,30, 
код ЄДРПОУ 04688536, 
тел/факс (06264) 5-40-70. 

 
 
 

не дотримано

 
 
 
1847041,20 грн. з 
ПДВ; 
 

 

№2 
01.08.2012 
року 

ТОВ "WМ-Україна", 
07835, Київська область, 
Бородянський р-н, 
с.Блиставиця, вул. 
Леніна,61, код ЄДРПОУ 
32430672, тел/факс (044) 
528-37-80. 

 
 
 

дотримано 

4740000 грн. з 
ПДВ; 

 

№3 
01.08.2012 
року 

ТОВ "ТАМ Каріатіда", 
01133 м. Київ, бул. Лесі 
Українки, 26-б, оф. 431, 
код ЄДРПОУ 34615377, 
тел/факс (044) 286-74-32. 

 
 

дотримано 

2366473,20 грн. з 
ПДВ; 
 

 

 



* 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:   
  
_____________________________________ 
            (посада, прізвище, ініціали)  

  ____________________________ 
                    (підпис)  
 

_____________________________________ 
            (посада, прізвище, ініціали)  

  ____________________________ 
                    (підпис)  
 

  
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності): 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 
 
Начальник  відділу маркетингу і закупівель 
Первусяк М.М. 
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

____________ 
(підпис) 

Заступник начальника юридичного відділу 
Новошицький А.В. 
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

____________ 
(підпис) 

Начальник  відділу МТЗ Савицький В.Г. 
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

____________ 
(підпис) 

Заст.проректора Нікішин Д.В. 
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

__________ 
(підпис) 

Начальник відділу друку  
Лавренюк А.В. 

   (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

 
____________ 

(підпис) 
Провідний фахівець відділу маркетингу та 
закупівель  
Здоренко М.О. 
   (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

 
____________ 

(підпис) 
 
 

  

 
 
Голова комітету з конкурсних торгів:               _______________    В.І.Антипов 
 
 
Секретар комітету з конкурсних  торгів:              ______________   О.В.Шпак   


