
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: 
 
Бутенко Василь Борисович – секретар комітету з конкурсних торгів, 
начальник юридичного відділу державного підприємства «Льодові 
арени» 
 

     Телефон /телефакс: (044) 425 75 75   

 

2. Інформація про предмет закупівлі: 
Роботи з проектування (стадія Р) та будівництва тренувального комплексу 
для підготовки національної збірної команди по вул. Керченське  шосе  у м. 
Феодосія   

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

14.08.2013, № 63/3 (806/3), № 162310 (БУД) 

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

 

24.09.2013 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, 

23.09.2013 р. 

Публічне акціонерне 
товариство  

«Південспецбуд», 

01416731,  

Юр. адреса: Україна, 
61045, м. Харків, вул. 
Джанкойська, буд. № 
176, 

Фактична адреса: 

61125, м. Харків, вул. 
Малом’ясницька, 2, 

Наявні не в 
повному обсязі 

142 696 164, 
00  грн. з 
ПДВ 

 



т. (057) 719 4672,  

ф. (057) 719 42 65 

 

№2, 

24.09.2013 р. 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«ДІЗС ІНЖІНІРІНГ», 
34850504, Україна, 
83004,  

вул. Економічна, 25, 
т. (062)2066700 

В наявності 141 988 572, 
00 грн. з 
ПДВ 

 

№ 3, 

24.09.2013 р. 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Архітектурно – 
конструкторське 
бюро «Модус», 
36252654, Україна, 
83062,  м. Донецьк, 
вул. Ткаченка, 140 А,  
т. (062) 2083637 

В наявності  

 

 

 

 

150 564 424, 
00 грн. з 
ПДВ 

 

№ 4, 

24.09.2013 р. 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Торнадо СКВ», 
37598721, Україна, 
83114, м. Донецьк, 
пр. Панфілова, 21, 
корп.3, офіс148, т./ф. 
(062) 3871897 

 

В наявності 135 371 601, 
00 грн. з 
ПДВ 

 

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 з фінансово-економічних питань -  

головний бухгалтер державного підприємства  

«Льодові арени» 

 

Купрійчук О. В.   

 

Юрисконсульт юридичного відділу державного 

 підприємства «Льодові арени» 

 

Мироненко О. В.  

      

 

 Голова комітету  

 з конкурсних торгів   Халаджі М. О. 

 

Секретар комітету  

з конкурсних торгів    Русаков Є. В. 

 

 

 


