
 

ПРОТОКОЛ 

розкриття пропозицій конкурсних торгів 

 (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
 

 

1.  Замовник: 

1.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство “Акціонерна компанія «Київводоканал» 

1.2. Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1а 

1.3. Відповідальний за проведення торгів: Комелева І.Ю. 

телефон (044) 2007304 

телефакс (044) 2007304 

2. Інформація про предмет закупівлі: Роботи по  коригуванню проектно-кошторисної документації 

стадія «Проект» та розробка стадії «Робоча документація» по 5 пусковому комплексу І черги будівництва 

по об’єкту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по 

обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» 

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

в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 106/1/1(14.10.2014) 

від 14.10.2014, оголошення № 178228 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 

відбулося __12.11.2014_ __о 11 год. 00 хв._ 

                                (дата)                   (час) 

Місце розкриття: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1а, каб. 306  

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), 

запропонованих учасниками процедури закупівлі:  

Номер і дата 

реєстрації 

замовником 

пропозиції 

конкурсних 

торгів 

(кваліфікаці

йної 

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 

Примітка

  



них) 

1 

11.11.2014р. 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Інжпроектсервіс», код 

ЄДРПОУ 31403590,  

 М. Київ, вул.. Гната Юри,9 

к. 414, інд. 03148 

Тел./факс 250-96-66 

Документи в наявності 

4 942 900,03грн. 

( з ПДВ) 

 

 

2 

12.11.2014р. 

 

 

 

 

 

 

Дочірнє підприємство 

«Інститут «Київінжпроект»  

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробничий проектний 

інститут «Київпроект», код 

ЄДРПОУ 35948173, м. Київ, 

вул. Б. Хмельницького, 16-

22, інд. 01030, тел./факс 

364-78-78 

 

 

 

Документи в наявності 
4 799 963,72 грн 

(з ПДВ) 
- 

 

 

* 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: 

Головний спеціаліст головний юрисконсульт Муратова Н.М. 

 

 

 

 

_____________________________________                        ___________________ 

                       (посада, прізвище, ініціали)                                        (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



_____Директор ТОВ «Інжпроектсервіс» Ковальчук П.О.________________________________                        

___________________ 

                       (посада, прізвище, ініціали)                                        (підпис) 

 

 

 

 

 

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) 

____________________-_______________________________________________________ 

 

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 

Члени комітету Підпис  

Голова комітету з  конкурсних торгів відпустка Бойко І.Ю. 

Заступник генерального директора - директор департаменту 

експлуатації каналізаційного господарства 

 Кислий М. І. 

Заступник генерального директора - директор департаменту 

експлуатації водопровідного господарства 

відпустка Дараган В. М. 

Директор управління капітального будівництва  Іванов В. Г. 

Директор департаменту централізованого матеріально-технічного 

забезпечення 

 

 

 Лисенко Ю.П. 

Провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення головного 

офісу департаменту правового забезпечення 

 

 Тащова Н. В. 

Начальник відділу претензійно-договірної роботи управління 

капітального будівництва 

 Комелева І. Ю. 

 Начальник відділу аналізу цінових пропозицій на роботи та 

послуги департаменту управління виробництвом 

 

 Косарь Н. П. 

Юрисконсульт ІІ категорії відділу нормативно-правової роботи 

департаменту правового забезпечення 

 Волобуєв І. Ю. 

Провідний інженер відділу договірної роботи та складського 

обліку департаменту централізованого матеріально-технічного 

забезпечення 

 Гайдай О. І. 

 

 

 

Заступник голови комітету з конкурсних 

торгів 

Ульяненко Н.В. 
(прізвище, ініціали)  

_______________ 

   (підпис)    М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів 
Комелева І.Ю. 

(прізвище, ініціали)  

_______________ 
      (підпис)  

 

 

 


