
ПРОТОКОЛ 
розкриття пропозицій конкурсних торгів 

N 24  від  27 жовтня 2011 року 
 

1. Замовник: 
1.1. Найменування замовника: Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради, 
1.2. Місцезнаходження замовника: вул. К.Маркса,41, м. Кіровоград, Україна, 25006 
1.3. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові) 
Сурнін Сергій Васильович, тел./факс 0522- 24-66-58 
2. Інформація про предмет закупівлі  
"Послуги з купівлі і продажу житлових будівель і землі (закупівля квартири для інваліда Великої 
Вітчизняної війни І групи)", ДК 016-97 – 70.12.11 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в 
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 
від 19.09.2011 р. № 112(558) за № 162187 
4. Розкриття пропозицій кваліфікаційних пропозицій, відбулося 27.10.2011 р.  __1000  . 
                                                                                                                                            (дата            (час) 
Місце розкриття м. Кіровоград, вул. К.Маркса,41, к.408 
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів 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/ ідентифікаційний номер (за наявності), 
місцезнаходження/ місце проживання, 

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), 
грн.  

П
р
и
м
іт

к
и
  

 
№ 1 

26.10.11 
1600 

 

Потьомкін Олег Олександрович 
ІПН 2787200117 
 м. Кіровоград,  
вул. Жовтневої революції, 31,  
корпус 3, кв. 27 

+ 193558,00  

 
№ 2 

27.10.11 
830 

 Дідевич Оксана Михайлівна, 
 ІПН 2826116023, 
м. Кіровоград,  
вул. Дзержинського, 19, кв. 45 
тел. 0634352800 

+ 193500,00  

 

6. Присутні:  
6.1. Від учасників процедури закупівлі:  

прізвище, ім'я, по батькові підпис 
Потьомкін Олег Олександрович,  
Дідевич Оксана Михайлівна  
Консультант Бердніков Анатолій Степанович  

 

 Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) 
_____________________________________________________________________________________ 
6.2. Присутні від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 
 

посада, прізвище, ім'я, по батькові підпис 
Головний спеціаліст – юрист УКБ Сурнін С.В.   
Спеціаліст І категорії ВТС СБВ Воротнюк М.В.  
Спеціаліст І категорії ПВВ Пуляєва Г.В.  

 

Голова комітету з конкурсних торгів  –   
начальник УКБ Ксеніч В.М.                                             _______________   

                    (підпис)    М. П.  
 

Секретар комітету з конкурсних торгів   Ярюхіна К.В.      _______________ 
                                (підпис)  


