
ПРОТОКОЛ 
розкриття пропозицій конкурсних торгів 

№ 10   від „01” березня 2012 р.

1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради.
1.2. Місцезнаходження: 25022 Україна, м. Кіровоград, Карла Маркса, 41.
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Кривенко Михайло Петрович
телефакс: 24-84-55
2.  Інформація про предмет закупівлі: 90.00.3 Санітарне оброблення та аналогічні послуги (технічне 
обслуговування та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення)
3.  Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в 
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 13 (615) від 30.01.2012 р. Номер 
оголошення у бюлетені: 034907
4.  Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулось:
дата:  „01” березня  2012 р.    Час: 14:30
Місце розкриття: Україна, м. Кіровоград вул. Карла Маркса, 41  каб. 227
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих 
учасниками процедури закупівлі:
Номер  і дата

реєстрації 
замовником
пропозиції 
конкурсних 

торгів  
(кваліфікаційн
ої пропозиції, 

цінової 
пропозиції)

Повне найменування для (юридичної особи) або 
та прізвище, ініціали (для фізичної особи)

учасника процедури закупівлі, 
ідентифікаційний код місцезнаходження

(місце проживання) реєстрації, 
телефон/телефакс

Інформація про 
наявність 

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)

П
ри

м
іт

ки

№ 1
27.02.2012 р. 

Кіровоградське комунальне підприємство 
електромереж зовнішнього освітлення 
„Міськсвітло”, код. 03347135,  
25030, м. Кіровоград, вул. Панфіловців, 20, 
тел. 0522 56-99-28

Є в наявності 2008803,24 грн.

№ 2
29.02.2012 р.

Державне підприємство „Кіровоград-
Інформ-Ресурси”
код. 36390560
25030, м. Кіровоград, проїзд Тінистий, 3
 тел. 0522 56-93-04

Є в наявності 2409227,63 грн.

6.Присутні:
6.1. Від учасників процедури закупівлі:
____________________________________________________________________________    _____________________ 

(посада, прізвище, ініціали)                  (підпис) 
_____________________________________________________________________________    _____________________ 

(посада, прізвище, ініціали)        (підпис) 

 Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

Начальник відділу будівництва та благоустрою __________ Яндович Ю.В.
Заступник начальника головного управління
житлово-комунального господарства __________ Юдін Г.Д.
Секретар  комітету 
Начальник відділу експлуатації і ремонту 
житлового фонду __________ Бурченко М.Л. 
Заступник голови  комітету 
Начальник Головного управління житлово-
комунального господарства __________ Головченко О.О.
Голова комітету 
Головний спеціаліст-юрист __________ Кривенко М.П.


