ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова
постійно діючого
комітету з конкурсних торгів

_____________ Келеберда В.І.
М.П.

30.01.2014
ПРОТОКОЛ № 1
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: Перевезення пасажирів наземним транспортом поза
розкладом - код 49.39.3 за ДК 016:2010 (автотранспортні послуги легковим автомобілем для
потреб суду).
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель: Вісник державних закупівель № 103 (846) від 30.12.2013 оголошення
№230459.
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 30.01.2014 09-00.
(дата)
(час)
Місце розкриття за адресою замовника, корпус 1, каб. №9
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних
пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі:

пропозицій,

цінових

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
21.01.2014

Приватне акціонерне товариство
«Метробуд», код 32961977,
м. Київ, вул. Прорізна, 8, 01601,
тел. (044) 5022917

203500,00 грн.
(двісті три тисячі
п’ятсот гривень)

3а 11 календарних
місяців, ціна в
місяць – 18500 грн.

№ 2 від
29.12.2014

Приватне підприємство «Август
Груп», код 35390622,
м. Київ, вул. Очаківська 5/6, офіс
317, тел. (044) 3606077,
(063) 2335222

Документи
відповідають
вимогам
Документації
конкурсних
торгів
Документи
відповідають
вимогам
Документації
конкурсних
торгів

232320,00 грн.
(двісті тридцять дві
тисячі триста
двадцять гривень)

3а 11 календарних
місяців, ціна в
місяць – 21120 грн.

Номер і дата реєстрації
замовником пропозиції
конкурсних торгів

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

____________

* 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:
1) Приватне акціонерне товариство «Метробуд» __відсутні_________
(підпис)
2) Приватне підприємство «Август Груп» ___ відсутні ____
(підпис)
6.2. Від замовника :
П.В.Вовк (голова суду, суддя)

____________________

Р.О.Арсірій (суддя)

____________________

Д.М.Миронюк (керівник апарату)

____________________

О.П.Прокопенко (начальник відділу
інформаційного та комп’ютерного
забезпечення)

____________________

Голова комітету:

В.І. Келеберда (суддя)

____________________

Секретар
комітету:

О.Ю.Євменова (начальник відділу
систематизації законодавства та
узагальнення судової практики)

____________________

