
 
 ПРОТОКОЛ 

про розкриття пропозицій конкурсних торгів  
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 

від  14.08.2013 р.  №  19 
1. Замовник: 
1.1. Найменування: Національний олімпійський комітет України 
1.2. Місцезнаходження:  м. Київ, вул. Хорива, 39 - 41, 04071, Україна  
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Яковлев Олександр Володимирович 
телефон  044 - 379 – 12 - 88 
телефакс 044 – 379 - 12 - 88  
2. Інформація про предмет закупівлі : :  код 59.11.1 послуги щодо виробництва 

кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм ( послуги з виготовлення та 

розміщення в ефірі телевізійних програм, що висвітлює розвиток олімпійського руху 

в Україні – 20 телепрограм)  

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель: 01.07.2013 р. № 144159 (ТРП) 
 4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 
пропозицій) відбулося : 14.08.2013 р.   15:30 
Місце розкриття : м. Київ, вул. Хорива, 39 - 41, к. 6, 04071, Україна  
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 
пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі: 
Номер і дата 
реєстрації 
замовником 
пропозиції 
конкурсних 
торгів 
(кваліфікаці
йної 
пропозиції, 
цінової 
пропозиції)  

Повне найменування для 
(юридичної особи) або 
та прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної 
особи) учасника 
процедури закупівлі, 
ідентифікаційний код/ 
реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків, 
місцезнаходження/ 
місце проживання/ 
реєстрації, 
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 

 
 
№  

14.08.2013 
  

ТОВ « ТОТВЕЛЬД»  
м. Київ,  

вул. Вавилових , 15, 04080 
ЄДРПОУ 37502442 
тел. 044-364-43-72 

 
 

Документи всі в 
наявності  

 

 
 

873 360,00 

 

 
№  

14.08.2013 
 

ТОВ «ЛЕОТРЕЙДІНГ 
НЬЮ»,  

м. Київ,  вул. Довженка, 18, 
03057, 

ЄДРПОУ 38465810 
тел. 044-581-52-91 

 
 

Документи всі   
в наявності  

 

 
 

874 000,00 

 

                             

                  6. Присутні: 

 



 2
         6.1. Від учасників процедури закупівлі:  

 
1.   ТОВ « ТОТВЕЛЬД»                                                                                            відсутній  
 
2.  ТОВ «ЛЕОТРЕЙДІНГ НЬЮ»                                                                       відсутній     
                                                               
                       (посада, прізвище, ініціали)                                                                                 (підпис)  

 

Зауваження учасників процедури  закупівлі ( у разі наявності):  не має 

______________________________________________________________ 

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 

 

Виконавчий  директор 

 Коваленко Н.П.                                                                                            ________________ 

Начальник фінансового відділу – головний  бухгалтер 

Багмет  Н. Л.                                                                                                _______________ 

Начальник юридичного відділу 

 Задорожній Д. В.                                                                                        ________________ 
 (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                 (підпис)  

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

 Яковлев О. В.                                                                                              ________________ 

 (прізвище, ініціали)                                                                                                                         (підпис)    М. П.  
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів 

 Зінченко Т. І.                                                                                               ________________ 
 (прізвище, ініціали)                                                                                                                            (підпис)      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


