
ПРОТОКОЛ 

розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, 
цінових пропозицій) 

 

     1. Замовник:  

 

1.1. Найменування : Державне підприємство «Льодові арени» 
 

1.2. Місцезнаходження: м. Київ, Спортивна площа, б.1, 01001 
 

1.3. Відповідальний за проведення торгів: 
 
Халаджі Микола Олександрович – голова комітету з конкурсних торгів, 
директор державного підприємства «Льодові арени» 
 

     Телефон /телефакс: (044) 425 75 75   

 

2. Інформація про предмет закупівлі: 
Роботи з проектування та реконструкції  будівлі Універсально-видовищного 
спортивного палацу «Метеор» у м. Дніпропетровську 

 

    3. Дата  оприлюднення  та  номер  оголошення  про  проведення процедури   
закупівлі,   опублікованого  в  державному  офіційному друкованому виданні 
з питань державних закупівель: 

06.06.2013 р., № 44/1 (787/1) , № 137461 (БУД) 

 

     4. Розкриття пропозицій  конкурсних  торгів  (кваліфікаційних пропозицій, 
цінових пропозицій) відбулося  

 

08.07. 2013 р. в 11.00. за Київським часом;  

 

 Місце розкриття: 



м. Київ, вул. Фрунзе ,буд.  40, 2 поверх, юридичний відділ, 04080 

     5. Перелік  пропозицій  конкурсних  торгів   (кваліфікаційних пропозицій,   
цінових   пропозицій),   запропонованих   учасниками  

процедури закупівлі:  

 

 

Номер і дата 
реєстрації 
замовником 
пропозиції 
конкурсних 
торгів 
(квалі-
фікаційної 
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(лот
ів) (якщо  
окремі 
частини 
предмета 
закупівлі 
визначені 
замовником 
для надання 
учасниками 
пропозицій 
щодо них) 

Примітки 

№1, 

08.07.2013 р. 

 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Крост», 32410394,  

Україна, 50000, 
Дніпропетровська 
область, м. Кривий 
Ріг, вул. К. 
Лібкнехта, 7, т/ф 
(0564) 901393 

Додаток № 1 193 100 000 
гривень з 
ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 



№2, 

08.07.2013 р. 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«НПО «Вертикаль», 
37214727,  Україна, 
50000,   
Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Двинська, 16, 
т/ф.  

Додаток № 1 201  531  960 
гривень з 
ПДВ 

 

№3, 

08.07.2013 р. 

Приватне акціонерне 
товариство  
«Криворізька 
будівельна 
компанія», 

31123365, Україна, 
50005, 
Дніпропетровська 
обл., м. Кривий  Ріг, 
вул. Каховська, 33, 

т/ф 

Додаток № 1 

 

 

 

 

 

 

 

197 780 000 
гривень з 
ПДВ 

 

№4, 
08.07.2013 р.  

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«РСІ», 30871824, 
Україна , 83052, м. 
Донецьк, вул. 
Герцена, б.40, т. (062) 
3453913, ф. (062) 
3453913 

 

Додаток № 1 190 000 000 
гривень 

 

 

 



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): 

Заступник директора державного підприємства 

«Льодові арени» 

Русаков Є.В. 

 

Головний бухгалтер державного підприємства  

«Льодові арени» 

Купрійчук О. В.   

      

 

 Голова комітету  

 з конкурсних торгів   Халаджі М. О. 

 



Секретар комітету  

з конкурсних торгів    Бутенко В. Б. 

 

 

 

Додаток № 1 до протоколу розкриття 
пропозицій конкурсних торгів по процедурі 
відкритих торгів на закупівлю робіт з 
проектування та реконструкції будівлі 
Універсально-видовищного спортивного палацу 
«Метеор» у м. Дніпропетровську 

Інформація про наявність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів 

 

№ 
з/п 

Документи ТОВ «Крост» ТОВ «НПО 
«Вертикаль» 

ПрАТ 
«Криворізька 
будівельна 
компанія» 

ТОВ 
«РСІ» 

1 2 3 4 5  

1 Цінова пропозиція 193 100 000 грн. 
з ПДВ 

201 531 960 грн. з 
ПДВ 

197 780 000 грн. з 
ПДВ 

190 000 00
0 грн. 

2 Довідка в 
довільній формі 
про наявність 
обладнання та 
матеріально-
технічну базу за 
підписом 
уповноваженої 
посадової особи та 
відбитком печатки 

В наявності В наявності В наявності В 
наявності 

3 Довідка в 
довільній формі 
про наявність 
працівників 
відповідної 
кваліфікації, які 
мають необхідні 
знання та досвід за 
підписом 
уповноваженої 
посадової особи  
та відбитком 

В наявності В наявності В наявності В 
наявності 



печатки 

4 Копії договорів, 
які виконувались 
Учасником  
завірені відбитком 
печатки та 
підписом 
уповноваженої 
посадової особи 

В наявності В наявності В наявності В 
наявності 

5 Копії 
кваліфікаційних 
сертифікатів 
відповідальних 
виконавців 
окремих видів 
робіт (послуг), 
пов’язаних з 
архітектурною 
діяльністю 

В наявності В наявності В наявності В 
наявності 

6 Копія балансу В наявності В наявності В наявності В 
наявності 

7 Копія звіту  про 
фінансові 
результати 

В наявності В наявності В наявності В 
наявності 

8 Копія звіту про 
рух грошових 
коштів  

Не 
передбачається 

Не передбачається В наявності В 
наявності 

9 Довідка з 
обслуговуючого 
банку про 
відсутність 
(наявність) 
заборгованості за 
кредитами 
(оригінал) 

В наявності В наявності В наявності В 
наявності 

10  Копія Статуту В наявності В наявності В наявності В 
наявності 

11 Довідка з 
податкової 
інспекції про 
відсутність 
заборгованості по 
обов'язковим 
платежам до 
бюджету дійсна на 
момент подачі 
пропозиції 
(оригінал) 

В наявності В наявності В наявності В 
наявності 

12 Довідка про те, що 
учасника не 

В наявності Відсутня В наявності В 



визнано в 
установленому 
порядку 
банкрутом чи 
стосовно нього не 
порушено 
провадження у 
справі про 
банкрутство 
(оригінал) 

 

наявності 

13 Копія свідоцтва 
про державну 
реєстрацію (для 
юридичних осіб та 
суб'єктів 
підприємницької 
діяльності); 

В наявності В наявності Виписка з 
ЄДРПОУ 

Виписка з 
ЄДРПОУ 

14 Копія довідки 
ЄДРПОУ (для 
юридичних осіб) 

В наявності В наявності В наявності В 
наявності 

15 Копія довідки про 
взяття на облік 
платника податків 

В наявності В наявності В наявності В 
наявності 

16 Копія довідки про 
присвоєння 
ідентифікаційного 
коду (для фізичних 
осіб); 

_ - - - 

17 Копія паспорту 
(для фізичних 
осіб); 

- - - - 

18 Копія свідоцтва 
про сплату 
єдиного податку 
або реєстрацію 
платника податків 
на додану вартість;  

В наявності В наявності В наявності В 
наявності 

19 Копія ліцензії на 
господарську 
діяльність, 
пов’язаної із 
створенням 
об’єктів 
архітектури з 
додатками  

В наявності В наявності В наявності В 
наявності 

20 Документи, що 
підтверджують 
повноваження 
посадової особи 

В наявності В наявності В наявності В 
наявності 



 

 

Учасника; 

 

21  Пояснювальна 
записка з 
розрахунком 
договірної ціни 
пропозиції (з 
вказівкою в ньому 
вартості 
проектних, 
будівельно-
монтажних та 
пусконалагоджува
льних робіт, 
вартості 
обладнання, тощо)  

В наявності В наявності В наявності Відсутня 


