
ПРОТОКОЛ 
про розкриття пропозицій конкурсних торгів  

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
 

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Комунальний вищий навчальний заклад Київської 
обласної ради «Броварське вище училище фізичної культури» 
1.2. Місцезнаходження: 07400, Київської обл., м. Бровари, вул. Шевченка, 21. 
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Нагорна Надія Григорівна, 
головний бухгалтер, телефон: (0-4594) 5-45-68, е-mail: bvufk - p@ukr.net. 
 
2. Інформація про предмет закупівлі: послуги з експлуатації спортивних 
споруд, код 92.61.1 
 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 
закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому 
виданні з питань державних закупівель: ІБ ВДЗ № 106/3 (708/3) від 
04.09.2012р., ог. 283944 (ТРП) 
 
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних 
пропозицій, цінових пропозицій) відбулося  04.10.2012р. об 11.00   
                                                                                       (дата)                       (час) 
Місце розкриття: Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченка, буд. 21, актова 
зала, 07401. 
 
5. 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 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 від  
03.10.2012р.  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Агенція 
спортивних розваг», код 
33640533, 03062, м. Київ,  
вул. Чистяківська, 20,  
тел. (044) 502-18-07 

Документи в 
наявності 199 999,80 

 

№2 від  
03.10.2012р.  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Дивосвіт-
Плюс», код 31486347, 04211, 
м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 4-
Г, тел. (044) 464-49-29 

Документи в 
наявності 201 500,00 

 
 
 
 
 

* 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): 
 
 
Заступники голови:                                  _________________ Н.Г. Нагорна 
 
                       _________________ О.І. Гришина 
       
Члени комітету з конкурсних  торгів:     _________________ Н.Ф. Пилипчук 
       
                       _________________ О.П. Другов 
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів    Чигирин О.Г.            ____________              
(прізвище, ініціали)                                                                                                                                         (підпис)    М. П.  

 
Секретар комітету з конкурсних торгів Руденко І.В.              ____________              
(прізвище, ініціали)                                                                                                                                          (підпис)     
 
 
 
 


