
ПРОТОКОЛ 
розкриття пропозицій конкурсних торгів  

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
N 9  від  24 травня 2012 року 

 
1. Замовник: 
1.1. Найменування замовника:  
Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради, 
1.2. Місцезнаходження замовника:  
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:  «Закупівля будівельно-монтажних робіт за проектом 
«Капітальний ремонт КЗ «Навчально-виховне об’єднання – «Спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного 
виховання «Контакт», вул. Чорновола, 15 (пам'ятка архітектури місцевого значення «Колишня 
земська управа» по вул. Шевченка, 7/17, охоронний номер  79-Кв), м. Кіровоград» 
 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого 
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 
№ 49(651) від 23.04.2012 р. за № 168382 
 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів, відбулося 24.05.2012 р.  __1100  . 
                                                                                                                            (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 

23.05.12 
1600 

 

ВАТ «Кіровоградєвробуд! 
код ЄДРПОУ 33615004 
м. Кіровоград,  
вул. Гоголя, 44 
тел. 0-522-37-88-30 

+ 3482745,60 грн. 
 

 

 
№ 2 

24.05.12 
845 

 

 ПП «Камелот - 3000» 
код ЄДРПОУ 33254203,   
м. Кіровоград,  
вул. Декабристів,  
тел. 0-522-24-48-54 
 

+ 3495747,60 грн.  

 
№ 3 

24.05.12 
850 

 

 ПП «Ніфа» 
код ЄДРПОУ 32222249,   
м. Кіровоград,  
вул. Червонозорівська, 
б.23-б, к. 1 
тел. 0-522-59-52-23 

+ 3394310,40 грн. 

 

* 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) 
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6. Присутні:  
6.1. Від учасників процедури закупівлі:  

посада, прізвище, ініціали підпис 
Добролевська Ю.С., ТОВ «Кіровоградевробуд»  

Кокош О.Г., ПП «Камелот – 3000»  

Бабенко В.Г., ПП «Ніфа» 
 

 

 

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

посада, прізвище, ініціали підпис 
Головний спеціаліст – юрист УКБ Сурнін С.В.  
 

 

Головний бухгалтер Гончар С.В. 
 

 

Спеціаліст І категорії ПВВ Пуляєва Г.В. 
 

 

Спеціаліст І категорії ПВВ Ярюхіна К.В.  
 

 

 
Голова комітету з конкурсних торгів  –   
 Ксеніч В.М.                                             _______________   
(прізвище, ініціали)                       (підпис)    М. П.  

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

 
 

 


