
ПРОТОКОЛ 
розкриття пропозицій конкурсних торгів 

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
1. Замовник:
1.1. Найменування Національний музей «Меморіал пам’яті жертв 
голодоморів в Україні» 
1.2. Місцезнаходження 01601, Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. 
Лаврська,3 
1.3. Відповідальний за проведення торгів Кульбачний Вадим Павлович 
телефон (044) 254-45-89; 
телефакс (044) 254-45-89; 
2. Інформація про предмет закупівлі (ДК 016:2010 категорія 80.10.1)
послуги пов’язані з особистою безпекою (послуги щодо сторожування) 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури
закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому  виданні 
з питань державних закупівель ВДЗ №43/3 (786/3) від 04.06.2013р. 
№.136547 (ТРП)  
4. 
Розкриття  пропозицій   конкурсних   торгів   (кваліфікаційних  пропозицій, 
цінових пропозицій) відбулося  05.07.2013 р. о 15.00 
Місце розкриття кімната 01601, м. Київ, вул. Лаврська, 3, кімната №16. 
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних  пропозицій,
цінових пропозицій), запропонованих учасниками  процедури закупівлі: 

Номер і дата 
реєстрації 
замовником 
пропозиції 
конкурсних 
торгів 
(кваліфікаційної 
пропозиції, 
цінової 
пропозиції) 

Повне найменування 
для (юридичної особи) 
або та прізвище, 
ініціали (для фізичної 
особи) учасника 
процедури закупівлі, 
ідентифікаційний код 
місцезнаходження/ 
місце проживання/ 
реєстрації, 
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 

Приміт- 
ки 



пропозицій 
щодо них) 

№1 05.07.2013. Приватне підприємство 
«Центр охоронних 
послуг «ЦОП К 49» 
ЄДРПОУ 37064342 
Адреса: вул. 
Богданівська, 10,  
м. Київ, Україна, 03049, 
Тел. (067) 930-55-30, 
факс 

Документація 
конкурсних 
торгів надана в 
повному обсязі, 
зауважень не 
має. 

53574,48 
грн без 
ПДВ. 

№2 
05.07.2013 

Приватне підприємство 
«Група Компаній 
Шериф», 
ЄДРПОУ 33882179, 
Адреса: вул. Харківське 
шосе, 56, кв. 1434, м. 
Київ, 02091,  
Тел./факс (044) 531-93-
63, 

Документація 
конкурсних 
торгів надана в 
повному обсязі, 
зауважень не 
має. 

59853,60 
грн. без 
ПДВ. 

№3 
05.07.2013 

Приватне підприємство 
«Конгрес-Центр», 
ЄДРПОУ 35391275, 
Адреса: вул. 
Здолбунівська, 11, кв. 
38, м. Київ,  Україна, 
02081, 
Тел. (044) 229-31-80, 
факс 

Документація 
конкурсних 
торгів надана в 
повному обсязі, 
зауважень не 
має. 

55080,00 
грн. без 
ПДВ. 

№4 
05.07.2013 

Приватне підприємство 
«Регіональна охоронна 
конфедерація»,  
ЄДРПОУ 38374928, 
Адреса: вул. Дяченка, 
20-В, кв. 66, м. 
Київ,  Україна, 02088, 
Тел. (067) 230-40-43, 
факс 

Документація 
конкурсних 
торгів надана 
не в повному 
обсязі  не 
надано 
забезпечення 
конкурсних 
торгів 
(банківська 
гарантія) 
відповідно до 

70502,40 
грн. без 
ПДВ. 



ст. 25 п. 2 
Закону України 
«Про 
здійснення 
державних 
закупівель». 
Пропозицію 
конкурсних 
торгів 
відхилено 
відповідно до 
п.3, ч.1 ст. 29 
Закону України 
«Про 
здійснення 
державних 
закупівель». 

№5 
05.07.2013 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю» 
Агенство безпеки 
«Легіон» 
ЄДРПОУ 35729068, 
Адреса юридична: бул. 
Пушкіна, 27, м. 
Донецьк, Україна, 
83055, 
Поштова адреса: бул. 
Пушкіна, 2-А, м. 
Донецьк, Україна, 
83001 
Тел/ факс (062) 334-99-
79, 

Документація 
конкурсних 
торгів надана в 
повному обсязі, 
зауважень не 
має. 

36756,72 
грн. в т.ч. 
ПДВ-
6126,27 
грн. 

6. Присутні:
6.1. Від учасників процедури закупівлі: 

 Баранський А.І.  _____________________ 
(посада, прізвище, ініціали)  (підпис) 

 Андрощук Д.І._  _____________________ 
(посада, прізвище, ініціали)        (підпис)  

 Голоднік Н.В.  ____________________ 
(посада, прізвище, ініціали)  (підпис) 



 Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) 
 _____________________________________________________________
____  

 6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 
_Головний бухгалтер Коток Н.В                                       ________________ 
(посада, прізвище, ініціали)                                              (підпис)  
Заступник голови комітету з конкурсних торгів Черненкон С.М.__________ 
(посада, прізвище, ініціали)                                                    (підпис)  
Голова комітету з конкурсних торгів Кульбачний В.П__________________ 
(прізвище, ініціали)                                                                  (підпис) мп 
Секретар комітету з конкурсних торгів Ходус І.І.______________________ 
(прізвище, ініціали)                                                                  (підпис) 


	ПРОТОКОЛ розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

