
ПРОТОКОЛ 
про розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Управління капітального будівництва Севастопольської міської 
державної адміністрації 
1.2. Місцезнаходження: м. Севастополь,  вул. Леніна, 2, каб. №701, 99011 
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Патрікєєва Ольга Ігорівна 
(прізвище, ім'я, по батькові) 
телефон: (0692) 54-48-73    
телефакс: (0692) 54-39-76  
 2. Інформація про предмет закупівлі: Будівельно-монтажні роботи по об’єкту «Інженерні 
мережі для функціонування критої спортивної споруди з штучним льодовим покриттям по 
вул. Загородна балка, 1» 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель: 25.10.2012р., оголошення  №310181 в інформаційному бюлетені „Вісник 
державних закупівель” №122/1 (724/1) від 25.10.2012р. 
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 
пропозицій) відбулося: 27.11.2012р. 14.30 год. 
                                            (дата)           (час) 
Місце розкриття: м. Севастополь,  вул. Леніна, 2, каб. №706, 99011 
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 та 
прізвище, ініціали (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) 

Примітки 

1. 
(№67/1528) 
27.11.2012р. 
09 год.31хв. 

 
 

Мале приватне 
підприємство «Бутан» 
(ЄДРПОУ 20661732) 

99003, м. Севастополь, 
вул. Гідрографічна 1-А 
Телефон (0692) 489810 
Факс (0692) 57-45-68 

Усі документи в 
наявності 

2 115 687,72 
грн. з ПДВ 

 

 
2. 

(№67/1529) 
27.11.2012р. 
09 год.37хв. 

 
  

Мале підприємство 
«Ерідан» 

 (ЄДРПОУ 24863208) 
м. Севастополь, 

Фіолентовське шосе 1 
корп. С оф. 307 

Телефакс (0692) 539507

Не всі 
документи в 
наявності 

3 566 646,00 
грн. з ПДВ 

 

 
3. 

 (№67/1530) 
27.11.2012р. 
10 год. 06хв. 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Інтербудсервіс» 

(ЄДРПОУ 32776986) 
99038, м. Севастополь, 
вул. Кесаєва 6 оф. 1 

Телефакс (0692) 41-81-50

Усі документи в 
наявності 

3 265 985,75 
грн. з ПДВ 

 



6. Присутні: 
6.1. Від учасників процедури закупівлі:  
1) МПП «Бутан» інженер по кошторисной роботі Мисловська Н.В._____________.______ 
2) ТОВ «Інтерстройсервіс» заступник директора Паневкін О.І._______________________ 
3) МП «Ерідан» менеджер Сейтмеметов Л.Я.______________________________________ 
_____________________________________________ _______________________________ 
_____________________________________________________________________________               
 
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності): ___________не має________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 
 
                                            
Заступник начальника відділу юридичної та  
адміністративної роботи                                                                                  М.М. Марчук 
 
Начальник технічного відділу                                                                       О.М.Спічак 
 
Заступник начальника відділу підготовки  
і організації робіт                                                                                           А.Б. Волошин 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів - 
начальник кошторисно-договірного  
відділу УКБ СМДА                                                                                         О.І. Патрікєєва 
 
Секретар комітету конкурсних торгів УКБ СМДА – 
головний спеціаліст кошторисно- 
договірного відділу  УКБ СМДА                                                                    Т.В.Білоконна 


