
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економіки України 

26.07.2010 N 922  

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
                                          Голова 

постійно діючого                                                                                                         

комітету з конкурсних торгів 

                                                                                                                                                                                                       

_____________ Келеберда В.І. 
М.П. 

28.05.2013 

 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

розкриття пропозицій конкурсних торгів 
1.    Замовник: 

1.1. Найменування:  Окружний адміністративний суд міста Києва. 

1.2. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, 01601. 

1.3. Відповідальний за проведення торгів: Келеберда Володимир Іванович, Голова комітету з 

конкурсних торгів, суддя, тел./факс (044) 5915535,  inbox@adm.ki.court.gov.ua. 

 

2. Інформація про предмет закупівлі: роботи з Будування нежитлових будівель (нове 

будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти) - код 41.00.4 за ДК 16:2010 

(реконструкція адміністративної будівлі суду). 

 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель: Вісник державних закупівель № 28 (771) від 08.04.2013 оголошення 

№105246. 

 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 28.05.2013 10-47.                                                                                       

                                                                                               (дата)      (час) 

Місце розкриття  за адресою замовника, корпус 1, каб. №16 

 

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових 

пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі:  
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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 

Ціна пропозиції 

або ціни окремих 

частин предмета 

закупівлі (лотів) 

(якщо окремі 

частини предмета 

закупівлі визначені 

замовником для 

надання 

учасниками 

пропозицій щодо 

них) 

Примітка 

№ 1 від 

27.05.2013 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Академія 

будівельних Технологій»,  

м. Вінниця,  вул. Промислова, 

2, 21000, тел. (0432) 275472 

Документи  

відповідають 

вимогам 

Документації 

конкурсних 

торгів 

2850000,00 грн. 

(два мільйони 

вісімсот  п’ятдесят 

тисяч  гривень) 

- 

mailto:inbox@adm.ki.court.gov.ua


 

6. Присутні: 

6.1. Від учасників процедури закупівлі: 

1) Начальник режимно-секретного відділу ТОВ «Акорд-Інвест» Тритяк І.О. ___________                            

                                                                                                                           (підпис) 

2) Начальник виробничо-технічного відділу ТОВ «Акорд-Інвест» Панасенко В.О. 

___________                            

     (підпис) 

3) Генеральний директор ТОВ «Стольний град» Засоба Л.М. ___________________          

                                                                                                                   (підпис)  

 

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) відсутні. 

 

6.2. Від замовника (не менше 2/3 членів комітету) :    

  

Р.О.Арсірій  (суддя) 

 

Д.М.Миронюк (керівник апарату) 

 

О.П.Прокопенко (начальник відділу 

інформаційного та комп'ютерного 

забезпечення) 

  

  ____________________  

 

   ____________________ 

  

   ____________________ 

 

Голова комітету: 

Секретар 

комітету: 

Келеберда В.І. (суддя) 

О.Ю.Євменова (начальник відділу 

систематизації законодавства та 

узагальнення судової практики) 

                 ____________________ 

 

                 ____________________ 

 

 

№ 2 від 

27.05.2013 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Акорд-

Інвест»,  м. Київ, вул. 

Харківське шосе, 144-б, 02091, 

тел. (067) 2402307,  

(097) 7575313, (044) 5631600 

Документи  

відповідають 

вимогам 

Документації 

конкурсних 

торгів 

3084978,00 грн. 

(три мільйони 

вісімдесят чотири 

тисячі дев’ятсот 

сімдесят вісім 

гривень) 

- 

№ 3 від 

27.05.2013 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Стольний 

град», м. Київ,  вул. 

Лютеранська, 20, 01024,  

тел.  2867216                                                                                                             

Документи 

відповідають 

вимогам 

Документації 

конкурсних 

торгів 

2734000,00грн. 

(два мільйони 

сімсот тридцять 

чотири тисячі 

гривень) 

- 

____________ 

* 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). 

 


