
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 тренувальних баз з 
баскетболу: 
 Лот № 1: Роботи з проектування (стадія Р) та будівництва тренувальної 
бази з баскетболу у м. Львові,  просп. Червоної Калини; 
 Лот № 2: Роботи з проектування (стадія Р) та будівництва тренувальної 
бази з баскетболу у м. Макіївка (Донецька область) по вул. Державіна, 
б.2; 
Лот № 3: Роботи з проектування (стадія Р) та будівництва тренувальної 
бази з баскетболу у м. Харкові, просп. Маршала Жукова , 2 Б. 
 

    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), № 162333 

 

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



 

26.09.2013 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, 

26.09.2013 р. 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«ГРАНДБУДУКРАЇНА» 
34629718, Україна, 
61057,  

м. Харків, вул. 
Гоголя, 5, 
тел.(057)7311917, 
(067) 5741231  

В наявності  Лот №1: 

55 755 680, 
00 грн. з 
ПДВ;  

Лот № 2:  

56 321 000, 
00 грн. з 
ПДВ; 

 



 

 

 

Лот № 3:  

55 187 922, 
00 грн. з 
ПДВ 

№2, 

26.09.2013 р. 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю  

«Данка», 35559455, 

Україна, 83001,  

м. Донецьк,  

пл. Конституції, 1,  

тел. (062) 3450161, 
(062) 3453321 

 

 

 

 

 

В наявності  Лот № 2: 

55 894 487, 
00 грн. з 
ПДВ 

 

№ 3, 

26.09.2013 р. 

 

Корпорація «Альтіс-
Холдинг» ,  

32048530,  

Україна, 03146, м. 
Київ, вул. Качалова, 
5 В, тел. (044) 
4980634, (050) 
3829398 

 

 

 

В наявності  

 

 

 

 

 

Лот № 1: 

54 768 339, 
00 грн. з 
ПДВ; 

Лот № 3:  

56 213 214, 
00 грн. з 
ПДВ 

 

№ 4, 

26.09.2013 р. 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

В наявності не  
в   повному 

Лот № 1: 

49 798 191, 

 



«Західенергомонтаж»

31267582,   

Україна,  81053, 
Львівська область, 
Яворівський район, 
м. Новояворівськ, 
вул. Ст. Бендери, 

 21 А, оф.23  

 

 

 

обсязі 42 грн. з 
ПДВ;  

Лот  № 3: 

55 754 862, 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


