
ПРОТОКОЛ 
про розкриття пропозицій конкурсних торгів  

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
 

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Республіканське вище училище фізичної культури 
1.2. Місцезнаходження: 02156, м. Київ, вул. Матеюка, 4. 
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Власюк Олександр Федорович, 
начальник служби з матеріального забезпечення, телефон: (044) 549-11-71, е-
mail: tender_rvufk@mail.ru 
 
2. Інформація про предмет закупівлі: послуги, пов’язані з 
використанням спортивних споруд (послуги з експлуатації льодової 
арени), код за ДК 016-2010 – 93.11.1 
 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 
закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому 
виданні з питань державних закупівель: оголошення №224770, ВДЗ 
№101 (844) від 23.12.2013р. 
 
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних 
пропозицій, цінових пропозицій) відбулося  23.01.2014р. об 11.00   
                                                                                       (дата)                       (час) 
Місце розкриття: 02156, м. Київ, вул. Матеюка, 4, кабінет служби з 
матеріального забезпечення. 
 
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) 

Примітка 

№1 від 
23.01.2014р. 

Приватне підприємство 
«ЕксФорс», код 33729045, 
07400, Київська обл.,  
м. Бровари,  вул. Київська, 
316, тел../факс (044) 200-29-82 

Документи наявні 760 000,00 

 

* 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): 
 
Горбач Т.П., член комітету, завідуюча їдальнею          ______________________        
           (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                            (підпис)  

Кушнір Є.С., заступник голови комітету,  

заст. директора по виховній роботі                                   _______________________       
           (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                            (підпис)  

 

Рижих Є.М., член комітету, юрисконсульт                 ___________________ 
           (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                           (підпис)  

 
Голова комітету з конкурсних торгів    Власюк О.Ф.            ____________               
(прізвище, ініціали)                                                                                                                                         (підпис)    М. П.  

 
Секретар комітету з конкурсних торгів  Двірна Г.Ф.            ____________               
(прізвище, ініціали)                                                                                                                                          (підпис)     
 
 
 
 


