
 
ПРОТОКОЛ 

розкриття пропозицій конкурсних торгів 
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва"; 
1.2. Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Орджонікідзевський р-н, вул. 40 років 
Радянської України, 60-б, 69037; 
1.3. Відповідальний за проведення торгів:  
Харламов Вадим Сергійович 
(прізвище, ім’я, по батькові) 
телефон  (061) 233-30-17  
телефакс (0612) 34-62-19  
2. Інформація про предмет закупівлі  
Реконструкція Палацу спорту «Юність» в м. Запоріжжя 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого 
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 10.08.2012 
269660, ВДЗ №96/1 (698/1) 
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
відбулося  21.09.2012  11:00.                       
                       (дата)      (час) 
Місце розкриття: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Орджонікідзевський р-н, вул. 40 років 
Радянської України, 60-б, актова зала   
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), 
запропонованих учасниками процедури закупівлі:  
Номер і дата 
реєстрації 
замовником 
пропозиції 
конкурсних 
торгів 
(кваліфіка- 
ційної 
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)  

Примітка

1 
21.09.2012 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  «Будівельна 
компанія «АртРемБуд»                   
ІК за ЄДРПОУ 35147458 
Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
Ленінський р-н, вул. Ленська, 45, 
69096, тел.: (061) 286-97-12 
тел./факс: (061) 224-79-76 

Всі необхідні 
документи 
надано 

95 034 993,67 грн.  

2 
21.09.2012 

Приватне підприємство «ЛАДО»  
ІК за ЄДРПОУ 37311909 
Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
Орджонікідзевський р-н, вул. 
Тамбовська, 1-А, 69057,  
тел.: (061) 224-19-31 
тел./факс: (061) 224-65-28 

Всі необхідні 
документи 
надано 

94 236 804,00 грн.  

3 
21.09.2012 

Приватне будівельно-монтажне 
підприємство «Строїтель-П» 
ІК за ЄДРПОУ 23079180 
Дніпропетровська обл., м. 
Дніпропетровськ, 
Красногвардійський р-н, вул. 
Будівельників, 45-А, 49089, 
тел./факс: (056) 794-64-87 

Всі необхідні 
документи 
надано     

99 192 136,80 грн.  



 
4 

21.09.2012 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «БУД-ЕНЕРГО-
СТАНДАРТ»                  
ІК за ЄДРПОУ 37221276 
Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
Заводський р-н, вул. Південне 
шосе, 64, 69008, 
тел./факс: (061) 224-60-74 

Всі необхідні 
документи 
надано 

93 622 403,88 грн.  

 
* – 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)   
 
Заступник директора ПП «ЛАДО» Саналатій А.А.______________          ____________________ 
                                            (посада, прізвище, ініціали)                                                   (підпис)   
          
Головний інженер ПБМП «Строїтель-П» Ніколайчук Г.В._______          ___________________ 
                                            (посада, прізвище, ініціали)                                                   (підпис)  
 
Директор ТОВ «БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ» Матвєєв Ю.Є.                    ___________________ 
                                            (посада, прізвище, ініціали)                                                   (підпис)  
    Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 
 
Перший заступник-головний інженер Грицаєнко В.А.                                             _____________ 
                        (посада, прізвище, ініціали)                                                                             (підпис)                 
 
Заступник начальника з економіки, фінансів,  
трудового та господарського права Коноваленко В.Я.                                            ______________ 
                        (посада, прізвище, ініціали)                                                                             (підпис)                 
 
 
Начальник відділу організації будівництва Лисечко М.І.                                      ______________ 
                        (посада, прізвище, ініціали)                                                                             (підпис)  
 
 
Начальник відділу організації робіт і технічного нагляду Сахно Г.В.                 ______________ 
                        (посада, прізвище, ініціали)                                                                             (підпис)  
 
 
Начальник технічного відділу Пережанова О.Ю.                                                    ______________ 
                        (посада, прізвище, ініціали)                                                                             (підпис)  
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів              Харламов В.С.        _________________ 
                                                                                 (прізвище, ініціали)            (підпис)               М.П.  
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів          Науменко О.Ю.      _________________ 
                                                                                 (прізвище, ініціали)             (підпис)     


