
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010  N 922 (у редакції наказу  
Міністерства економічного розвитку і  
торгівлі України від 27.12.2011 № 428) 

 

ПРОТОКОЛ  
 розкриття цінових пропозицій 

 

1. Замовник:  
1.1. Найменування 
___Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради______________  
1.2. Місцезнаходження 
___25022, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41______________  
1.3. Відповідальний за проведення торгів 
______Горват Христина Юріївна____________________________________  
                  (прізвище, ім'я, по батькові)  
телефон  _(0522) 228583_____________________  
телефакс _(0522) 240805_____________________  
2. Інформація про предмет закупівлі 
__код  60.22.1- послуги таксі та послуги з оренди пасажирських автомобілів з водієм 
 
3. Дата  оприлюднення  та  номер  оголошення  про  проведення процедури   закупівлі,   
опублікованого  в  державному  офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.  
ВДЗ № 28 (630) від 05.03.2012р., № 104747  
4. Розкриття цінових пропозицій  відбулося __22.03.2012р._ __10.30.___.  
                                                                                                     (дата)                    (час)  
Місце розкриття _25022, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 213_  
5. Перелік  цінових   пропозицій,   запропонованих   учасниками процедури закупівлі:  
 

  Номер і  
дата 
реєстрації 
замовником 
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, 
передбаче-
них 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) 

Примі

тка 

1 2 3 4 5 
№ 1 від 
20.03. 2012р. 

Автомобільна база 
Кіровоградської 
обласної ради,  
код ЄДРПОУ 
05402683 
м.Кіровоград, 
вул.Полтавська,22б 
телефон : (0522)378331 
телефакс: (0522)240950 

В наявності 1. Hyundai Sonata  або еквіва-
лент (Volkswagen Passat) – 
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: 40,62 грн. , 
за 1 км пробігу:  2,52 грн.);  
 

2. Daewoo Lanos  або 
еквівалент (Деу Леганза) – 
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: 40,62 грн. , 
за 1 км пробігу:  2,40 грн.);  
 

 3. Volkswagen Caddy Combi 
або еквівалент (ГАЗ 22171) – 
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: 40,62 грн. , 
за 1 км пробігу:  2,82 грн.). 
 

 
 
 



1 2 3 4 5 
№ 2 від 
20.03. 2012р. 

КП   
«Управління 
будинками Кіровоград-
ської міської ради», 
код ЄДРПОУ 
30226660 
м.Кіровоград, 
вул.К.Маркса,41 
телефон : (0522)247228 
 
 

В наявності 1. Hyundai Sonata  або 
еквівалент –  
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: 34,90 грн. , 
за 1 км пробігу:  2,40 грн.);  
 

2. Daewoo Lanos  або 
еквівалент –  
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: 34,90 грн. , 
за 1 км пробігу:  2,01 грн.);  
 

 3. Volkswagen Caddy Combi 
або еквівалент – 
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: 34,90 грн. , 
за 1 км пробігу:  1,83 грн.). 
 

 

№ 3 від 
20.03. 2012р. 

ПП   
«Кіровоград Авто Тур», 
код ЄДРПОУ 
36120112 
м.Кіровоград, 
вул.Генерала 
Родимцева, 121а 
телефон : (0522)275657 
 

Документи 
надані не в  
повному 
обсязі 

1. Hyundai Sonata  або 
еквівалент –  
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: ___-___ грн. , 
за 1 км пробігу:  __-___ грн.);  
 

2. Daewoo Lanos  або 
еквівалент – 
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: 36,20 грн. , 
за 1 км пробігу:  2,60 грн.);  
 

 3. Volkswagen Caddy Combi 
або еквівалент – 
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: ___-___ грн. , 
за 1 км пробігу:  __-___ грн.). 
 

 

     
 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): 
 

Керуючий справами виконавчого комітету Кіровоградської міської ради ради 
 ________Єльчанінова Л.Г._____                                                                   ___________________  
(посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                        (підпис)  
 

Головний спеціаліст сектору правового супроводу діяльності міського голови, секретаря міської 
ради та виконавчих органів міської ради 
________Вовенко О.А._____                                                                          ___________________  
 (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                        (підпис)  
 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 
 ____Кривич Г.М.____________._____                                                            ___________________  
(посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                          (підпис)  
 

Голова комітету з конкурсних торгів     ___Василенко І.М.___                     __________________  
                                                                                       (прізвище, ініціали)                                         (підпис )           М. П.  
 

Секретар комітету з конкурсних торгів     ____ Горват Х.Ю.____                 __________________  
                                                                                        (прізвище, ініціали)                                          (підпис)  


