
 
 

ПРОТОКОЛ № 4/2013 
про розкриття пропозицій конкурсних торгів 

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
 
1. Замовник: 
1.1. Найменування: Державне підприємство «Олімпійський навчально-спортивний центр 
«КОНЧА-ЗАСПА» 
 
1.2. Місцезнаходження: Столичне шосе, будинок 19, м. Київ 03131 
 
1.3. Відповідальний за проведення торгів: 
Сушков Михайло Сергійович, заступник генерального директора з капітального будівництва 
(прізвище, ім'я, по батькові) 
телефон  (044) 259-20-31 
телефакс (044) 259-20-91 
 
2. Інформація про предмет закупівлі: «Реконструкція Державного Підприємства 
«Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа» з будівництвом нових 
споруд, м. Київ, Столичне шосе, 19» (стадія «Ескізний проект»)       
 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 
01.03.2013 ВДЗ № 17/3(760/3) оголошення №082800 (БУД) 
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
відбулося 01.04.2013       10.30. 
                   (дата)               (час) 
Місце розкриття : за адресою замовника , конференц-зал в адміністративному корпусі на 1 
поверсі. 
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)  

Примітки 

1. № 1 від 
29.03.2013р.  

Державне 
підприємство 
“Донецький 
державний 
проектний інститут 

Документи 
відповідають 
документації 
конкурсних 
торгів 

5158239,22 грн.  



“Донецькпроект”, 
ЄДРПОУ 02497803 
 
82001, м.Донецк , 
вул. 50-річчя СРСР, 
138а; 
тел.3052391,3042171 
 

2. № 2 від 
29.03.2013  

Державне 
підприємство 
“Державний 
науково – 
дослідний інститут 
автоматизованих 
систем 
будівництва“, 
ЄДРПОУ 02498780 
 
03037, м.Київ, вул. 
М. Кривоноса, 2а; 
тел.2493503,2493548 
 
 
 

Документи 
відповідають 
документації 
конкурсних 
торгів 

5489723,20 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)  
 
_________________________________ 

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) 
______________________________________________________________________ 
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 
            
 
 
Член комітету з конкурсних торгів Боречко І.В.__________________________ 
 
Член комітету з конкурсних торгів Гутцайт В.М.__________________________ 
 
Член комітету з конкурсних торгів Насадчук П.А.__________________________ 
 
Заступник Голови комітету з конкурсних торгів Сушков М.С.________________________ 
                                                                     (прізвище, ініціали)              (підпис)    М. П.  
 
Секретар комітету з конкурсних торгів Ларіонова В.І.          _________________________ 
                                                                   (прізвище, ініціали)                 (підпис)     
 

 


