
                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                        Наказ Міністерства економічного  

                                                             Розвитку і торгівлі України 
                                            15.09.2014 №1106 

 

                                                                         ПРОТОКОЛ  
розкриття пропозицій конкурсних торгів  

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
№ 13-16 від  27 травня 2016 року 

 
1. Замовник: 
1.1. Найменування   
Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради, 
1.2. Місцезнаходження   
вул. Велика Перспективна,41, м. Кіровоград, Україна, 25006   
1.3. Відповідальний за проведення торгів Сурнін Сергій Васильович, 
      (прізвище, ім'я, по батькові)  

тел./факс 0522- 24-66-58 
2. Інформація про предмет закупівлі. код ДСТУ Б Д.1-1:2013 – інше, за ДК 021:2015 – 45211000-9 
"Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків", 

Будівельно-монтажні роботи за проектом  " Нове будівництво багатоквартирного житлового 
будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кіровоград, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)"  
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на 
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель від 25.04.2016 № 79(25.04.2016) за                                                
№ 107383  
 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
відбулося 27.05.2016 р.  __1000  . 
                                                            (дата)            (час) 

Місце розкриття м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна,41, к.411 
 

5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, 
цінових пропозицій):  

 

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, код за 
ЄДРПОУ/ реєстраційний номер 

облікової картки платника податків* 
місце знаходження/ місце 

проживання, телефон/телефакс  

Інформація про 
наявність чи 

відсутність необхідних 
документів, 
передбачених 
документацією 

конкурсних торгів 
(запитом 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 
27.05.2016 

08.05 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  
"Будівельно-промислова компанія 
"Будресурс-ВГ", 
Код ЄДРПОУ 37981029, 
27652, Кіровоградська обл.,  
Кіровоградський район,  
с. Неопалимівка, 
вул. Шахтарська, 3 
0522-36-80-04 

+ 
(попередньо) 

16 706 670,38 214 

№ 2 
27.05.2016 

08.10 

Приватне підприємство  
"Камелот-3000", 
Код ЄДРПОУ 33254203, 
25006, м. Кіровоград,  
вул. Декабристів, 22/75, кв. 11, 
0522-24-48-54 

+ 
(попередньо) 

20 010 998,40 375 



2 
 

№ 3 
27.05.2016 

08.30 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Кіровограджилстрой", 
Код ЄДРПОУ 37168181,  
25006, м. Кіровоград, вул. Гоголя, 44 
0522-37-88-30 

+ 
(попередньо) 

17 652 328,80 273 

№ 4 
27.05.2016 

08.35 

Приватне підприємство  
"Осмос-Буд", 
 Код ЄДРПОУ 22212659, 
25006, м. Кіровоград, 
 вул. Червонозорівська, 7 
0522-30-87-87 

+ 
(попередньо) 

20 911 424,74 557 

№ 5 
27.05.2016 

08.48 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Промислово-
комерційне підприємство "Евіс", 
Код ЄДРПОУ 22228057, 
25002, м. Кіровоград, 
вул. Ельворті (Орджонікідзе), 2, 
кімн. 604, 050-936-64-63 

+ 
(попередньо) 

17 042 650,00 350 

* 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 
Ягодзінський Володимир Георгійович, директор, 
ТОВ " БПК " Будресурс-ВГ"  

 

Кокош Олександр Григорович, директор, 
Радченко Валентин Васильович, 
ПП " Камелот – 3000" 

 

Мацола Світлана Михайлівна, юрист 
ТОВ " Кіровограджилстрой"  

 

Рабдєв Роман Олексійович, директор, 
ПП " ОСМОС-БУД" 

відсутній 

Феркалюк Юрій Олександрович, директор 
ТОВ " ПКП " Евіс"  

 

 

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) 
____________________________не має___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

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

посада, прізвище, ініціали підпис 
Головний бухгалтер Гончар С.М. 
 

 

Спеціаліст І категорії ПВВ Пуляєва Г.В. 
 

 

Головний спеціаліст-юрист Хоменко С.А. 
 

 

Спеціаліст І категорії ПВВ Ярюхіна К.В.  
 

 

 
Голова комітету з конкурсних торгів  –   
 Сурнін С.В.                                            ______________   
(прізвище, ініціали)           (підпис)    М. П.  

 
Секретар комітету з конкурсних торгів    
Воротнюк М.В.           ______________ 
(прізвище, ініціали)                                    (підпис)  


