
ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів

N 10  від  19 травня 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 Залишкові будівельно-монтажні роботи за проектом 
"Будівництво зливової каналізації по вул. Андріївській".

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

№ 46(492) від 18 квітня 2011 року, № 039922

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів, відбулося 19.05.2011 р.  __1000 .
                                                                                                                         (дата)            (час)
Місце розкриття м. Кіровоград, вул. К.Маркса,41, к.411

5. Перелік пропозицій конкусних 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)

Примітки

№ 1
18.05.11

1600

ПП "Мехмонтаж-2010", 
код ЄДРПОУ 32797696, 
м. Кіровоград,
вул. Валентини 
Терешкової, 160,
тел. 56-90-15, 
факс 56-90-37

+ 1861658,40 грн.

№ 2
19.05.11

830

ПАТ "Кіровоград-
гідроспецбуд", 
код ЄДРПОУ 01416197
м. Кіровоград, 
вул. Промислова,4.,
тел. 33-19-72, 56-75-00

+ 1738206,00 грн.



2

6. Присутні: 
6.1. Від учасників процедури закупівлі: 

посада, прізвище, ім'я, по батькові підпис
Черевко Сергій Миколайович, 
ПП "Механомонтаж – 2010"

підпис

Смірнов Аркадій Володимирович, 
ПАТ "Кіровоградгідроспецбуд"

підпис

 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. Підпис

Спеціаліст І категорії ВТС СБВ Воротнюк М.В. Підпис

Спеціаліст І категорії ПВВ Пуляєва Г.В. Підпис

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

                   (підпис) М. П.

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


