
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економіки України 

26.07.2010 N 922 
                                                                 ПРОТОКОЛ 

розкриття пропозицій конкурсних торгів 
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 

1. Замовник: 
1.1. Найменування: 
комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради 
 
1.2. Місцезнаходження: 
Донецька обл., м.Дружківка, вул.Леніна,15а 
 
1.3. Відповідальний за проведення торгів: 
Кузьменко Сергій Олександрович 
(прізвище, ім'я, по-батькові)  
телефон       (06267) 4-20-17 
телефакс      (06267) 4-20-17 
 
2. Інформація про предмет закупівлі: 
будівництво «Нової сучасної спортивної споруди зі штучним льодом, розташованої по  
вул. Севастопольська, 5 у м. Дружківка» (мережі електропостачання); 
 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель: 09.07.2012 р. № 82/2 (684/2). 
 
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 
пропозицій) відбулося  09.08.2012 р.(дата) ,   10-20.(час). 
 
5. Місце розкриття: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна,15а  КП «УКБ» Дружківської міської 
ради, каб. № 1. 
 
6. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 
пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі: 
 
Номер і дата 
реєстрації 
замовником 
пропозиції 
конкурсних 
торгів 
(кваліфікаційної 
пропозиції, 
цінової 
пропозиції) 
 

Повне 
найменування для 
(юридичної особи) 
або та прізвище, 
ініціали (для 
фізичної особи) 
учасника процедури 
закупівлі, 
ідентифікаційний 
код 
місцезнаходження/ 
місце проживання/ 
реєстрації, 
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 
 

№ 18 від 
09.08.2012 р. 

ТОВ «Донецька 
інноваційна 

Документи у 
наявності 

2160525,0 грн.  



компанія» 
м.Донецьк, 
вул.Університетська, 
80а 
ЄДРПОУ 33340192 
тел. (062) 386-88-93, 
349-72-88 

№ 19 від 
09.08.2012 

ПАТ 
«Південспецбуд» 
м.Харків, вул. 
Малом’ясницька,2 
тел./факс (057) 719-
42-65 
ЄДРПОУ 01416731 

Документи у 
наявності 

3940302,0 грн.  

 
 
7. Присутні: 
7.1. Від учасників процедури закупівлі: 
 
Начальник  комерційного відділу  ТОВ «Донецька інноваційна компанія»                                              
Черних В.В.______________ 
 
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) 
 
______________________________________________________________________ 
7.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 
інженер-економіст      Мороз Т.В. _______________               
 
прибиральниця Павленко Т.В. _________________ 
 
(посада, прізвище, ініціали) (підпис) 
Голова комітету з конкурсних торгів                      Кузьменко С.О.            _______________ 
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П. 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів                   Глубока С.І.                 _______________ 
(прізвище, ініціали) (підпис) 
 


