
ПРОТОКОЛ 
розкриття пропозицій конкурсних торгів  

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
N 6  від  28 квітня 2014 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 (прізвище, ім'я, по батькові) 
Сурнін Сергій Васильович, тел./факс 0522- 24-66-58 
 

2. Інформація про предмет закупівлі  "Реконструкція господарчого блоку пологового будинку 
по  вул. О.Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кіровоград" 
 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого 
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 03.03.14                              
№ 18(864) за № 061566. та в міжнародному виданні від 04.03.14 № 9(188) за № 00267.  
 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів, відбулося 28.04.2014 р.  __0900  . 
                                                                                                                            (дата)            (час) 

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

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  
28.04.2014 

0802 

ТОВ підприємство "Арталекс", 
ЄДРПОУ 24151270, 
м. Кіровоград, 
пров. Степовий, 48-а, 
0 522 22-08-54 

+ 4 414 224,00 140 днів 

2 
28.04.2014 

0805 

ТОВ "ПРОСТРОЙ", 
ЄДРПОУ 34977748, 
м. Кіровоград, 
вул. Промислова, 15, 
0-522-56-92-69 

+ 5 401 250,00 280 днів 

3 
28.042014 

0810 

ТОВ "Златопілля" 
ЄДРПОУ 34505110, 
Кіровоградська обл., 
Новомиргородський район, 
м. Новомиргород, 
0-522-37-88-30 

+ 4 400 076,68 120 днів 

  

   

* 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) 



2 
 
6. Присутні:  
6.1. Від учасників процедури закупівлі:  

посада, прізвище, ініціали підпис 
ТОВ підприємство "АРТАЛЕКС", головний інженер 
Сипливець Олександр Олександрович 

 

ТОВ "ПРОСТРОЙ", директор 
Белявський Анатолій Іванович 

 

ТОВ "Златопілля", директор 
Тихоненко Владимир Михайлович 

 

  
 

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

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

 

Спеціаліст І категорії ПВВ Пуляєва Г.В. 
 

 

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)  

 
 

 


