
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економіки України 
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України  
від 27.12.2011 № 428) 

 
ПРОТОКОЛ 

розкриття пропозицій конкурсних торгів 
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 

 
1. Замовник:  
 
1.1. Найменування Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 
1.2. Місцезнаходження 25022, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41 
 
1.3. Відповідальний за проведення торгів Пільчік Тетяна Станіславівна 

                                       (прізвище, ім’я, по батькові) 
телефон (0522) 24-53-84 
телефакс (0522) 24-09-67 
 
2. Інформація про предмет закупівлі Перевезення пасажирів наземним транспортом поза 
розкладом, код згідно ДК-016-2010 49.39.3  
 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель. ВДЗ від 31.03.2014 № 26 (872), оголошення № 089538 (ТРЗ) 
 
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 
пропозицій) відбулося   05.05.2014 13.00  
                                              (дата)       (час)  
 
Місце розкриття м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41, каб. № 213 
 
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 
пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі:  
 

Номер і 
дата 

реєстрації 
замовни-

ком 
пропозиції 
конкурсних 

торгів 
(кваліфіка-

ційної 
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/ 

Інформація 
про наявність 

чи 
відсутність 
необхідних 
документів, 
передбаче-

них 
документа-

цією 
конкурсних 
торгів(запи-
том щодо 

Ціна пропозиції або ціни 
окремих частин предмета 

закупівлі(лотів) (якщо окремі 
частини предмета закупівлі 
визначені замовником для 

надання учасниками 
пропозицій щодо них) 

Примітка 



місце проживання, 
телефон/телефакс 

цінових 
пропозицій) 

1 2 3 4 5 
№ 1 від  
05.05.14 

Автомобільна база 
Кіровоградської 
обласної ради,  
код ЄДРПОУ 
05402683 
м. Кіровоград, 
вул.Полтавська, 22-б 
телефон : 
(0522)378331 
телефакс: 
(0522)240950 

В наявності  1. Hyundai Sonata  або 
еквівалент – Toyota Camry 
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: 48,42 грн. , 
за 1 км пробігу: 3,90 грн.;  
 
2. Daewoo Nexia  або 
еквівалент  – Opel Vektra 2.2 
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: 48,42 грн. , 
за 1 км пробігу: 2,64 грн.;  
 
3. Daewoo Lanos  або 
еквівалент  –  Opel Vektra 1.8 
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: 48,42 грн. , 
за 1 км пробігу: 2,58  грн.;  
 

4. Volkswagen Polo або 
еквівалент  –  Volkswagen 
Passat 
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: 48,42  грн. , 
за 1 км пробігу: 3,66 грн. 
 
 5. Volkswagen Caddy Combi 
або еквівалент  – ГАЗ 22171 
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: 48,42  грн. , 
за 1 км пробігу: 3,30 грн. 

 

№ 2 від  
05.05.14 

КП «Управління 
будинками 
Кіровоградської 
міської ради», 
код ЄДРПОУ 
30226660 
м. Кіровоград, 
вул. Велика 
Перспективна, 41 
телефон : 
(0522)247228 
 

В наявності  1. Hyundai Sonata  або 
еквівалент  – 
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: 42,08  грн. , 
за 1 км пробігу:   2,96 грн.;  
 
2. Daewoo Nexia  або 
еквівалент  – 
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: 42,06  грн. , 
за 1 км пробігу: 2,05  грн.;  
 
3. Daewoo Lanos  або 
еквівалент  – 
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту: 42,06 грн. , 
за 1 км пробігу: 2,26  грн.;  
4. Volkswagen Polo або 

 



еквівалент  – 
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту:  42,06 грн. , 
за 1 км пробігу: 2,29 грн.). 
 
 5. Volkswagen Caddy Combi 
або еквівалент  – 
Ціна (з ПДВ):  за 1 год. роботи 
транспорту:  42,08 грн. , 
за 1 км пробігу:  2,19 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).  
 
6. Присутні:  
 
6.1. Від учасників процедури закупівлі: 
________не з׳явились__________________________________________________________  
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) 
_________________________________________________________________  
 
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 
 
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Василенко І.М. ____________ 
 
Начальник відділу бухгалтерського обліку   Господарикова О.П.   ___________ 
 
Завідувач сектора інформаційного та комп’ютерного забезпечення Бабаєва О.В. ________ 
 
Головний спеціаліст  відділу правового забезпечення   
юридичного управління  Вовенко О.А. __________ 
 
Відповідальний секретар адміністративної комісії 
начальник контрольної служби Пільчік Т.С.         ____________ 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів 
Василенко І.М. ____________________  
 (прізвище, ініціали)  (підпис)  М.П.  
 
Секретар комітету з конкурсних торгів 
Пільчік Т.С. ____________________  
(прізвище, ініціали)   (підпис) 
 
 
 
 


