
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економіки України 
26.07.2010 N 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного 
 розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 N 428) 

 ЗВІТ 
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій 

N 1  від 13 квітня 2012 року 
1. Замовник: 
1.1. Найменування. Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04055251. 
1.3. Місцезнаходження. м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41, 25022.  
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, 
по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду 
міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Горват Христина Юріївна, відповідальний секретар 
адміністративної комісії (головний спеціаліст)  юридичного відділу Кіровоградської міської ради, 
м.Кіровоград, вул.Велика Перспективна, 41, тел. (0522) 22-85-83, факс. (0522) 24-08-05; е-mail: 
kir_buhmvk@ukr.net. 
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради, 04055251. 
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти міського бюджету. 
3. Предмет закупівлі: 
3.1. Найменування. код  60.22.1 - послуги таксі та послуги з оренди пасажирських 
автомобілів з водієм. 
3.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг. 
3.3. Місце поставки товарів, надання послуг. Місто Кіровоград, Кіровоградська область та 
територія України відповідно до завдання замовника.  
3.4. Строк поставки товарів, надання послуг. Протягом 2012 року.  
4. Інформування про процедуру закупівлі: 
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому 
розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: 
www.tender.me.gov.ua. 
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про 
проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності). www.kr-rada.gov.ua 
4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-
порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. № 104747, ВДЗ № 28 (630) 
від 05.03.2012р.   
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого 
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного 
на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. № 148721 , ВДЗ № 38 
(640) від 28.03.2012р.  
4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових 
пропозицій, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з 
питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України. № 166019 , ВДЗ № 44 (646) від 11.04.2012р.  
5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції: 
5.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3. 
5.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. 
1. Автомобільна база Кіровоградської обласної ради; 
2. КП «Управління будинками Кіровоградської міської ради»; 
3. ПП  «Кіровоград Авто Тур»  
5.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
1. 05402683; 
2. 30226660; 
3. 36120112. 



 
5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи). 
1. м.Кіровоград, вул. Полтавська, 22-б, 25015; 
2. м.Кіровоград, вул. Карла Маркса, 41, 25006; 
3. м.Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 121а, 25004. 
6. Інформація щодо цінових пропозицій: 
6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час). 22.03.2012р., 09.00. 
6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 22.03.2012р., 10.30. 
6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 3. 
6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення. 
Пропозиція № 3 від 20.03. 2012р. ПП  «Кіровоград Авто Тур» відхілена 
відповідно до частини 6 статті 36 Закону України № 2289-VІ «Про здійснення Державних 
закупівель»  цінова  пропозиція не відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті:  
відсутній звіт про рух грошових коштів;  відсутня довідка з обслуговуючого банку про 
відсутність заборгованості за кредитами;   цінова пропозиція надана лише на один автомобіль 
замість трьох, необхідних замовнику.    
6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції. 
1. Автомобільна база Кіровоградської обласної ради:  
Ціна (з ПДВ) за 1 годину роботи транспорту: Hyundai Sonata  або еквівалент (Volkswagen Passat)  
40,62 грн.; Daewoo Lanos  або еквівалент (Деу Леганза) 40,62 грн.; Volkswagen Caddy Combi або 
еквівалент (ГАЗ 22171)  40,62 грн.; 
Ціна (з ПДВ) за 1 км пробігу:  Hyundai Sonata  або еквівалент (Volkswagen Passat)  2,52 грн.; 
Daewoo Lanos  або еквівалент (Деу Леганза) 2,40 грн.; Volkswagen Caddy Combi або еквівалент 
(ГАЗ 22171)  2,82 грн. 
2.КП «Управління будинками Кіровоградської міської ради» 
Ціна (з ПДВ) за 1 годину роботи транспорту: Hyundai Sonata  або еквівалент  34,90 грн.; Daewoo 
Lanos  або еквівалент 34,90 грн.; Volkswagen Caddy Combi або еквівалент  34,90 грн.; 
Ціна (з ПДВ) за 1 км пробігу:  Hyundai Sonata  або еквівалент  2,40 грн.; Daewoo Lanos  або 
еквівалент 2,01 грн.; Volkswagen Caddy Combi або еквівалент 1,83 грн. 
3. ПП  «Кіровоград Авто Тур» :  
Ціна (з ПДВ) за 1 годину роботи транспорту: Hyundai Sonata  або еквівалент  - ; Daewoo Lanos  
або еквівалент 36,20 грн.; Volkswagen Caddy Combi або еквівалент  - ; 
Ціна (з ПДВ) за 1 км пробігу:  Hyundai Sonata  або еквівалент  - ; Daewoo Lanos  або еквівалент 
2,60 грн.; Volkswagen Caddy Combi або еквівалент - . 
6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з 
ПДВ). 
Ціна за 1  годину роботи транспорту цифрами: 34,90 грн., словами: Тридцять чотири гривні 90 
копійок;  
Ціна за 1 км пробігу цифрами: 2,40 грн.; 2,01 грн., 1,83 грн.; словами: Дві гривні 40 копійок, Дві 
гривні 01 копійка, Одна гривня 83 копійки. 
Загальна вартість пропозиції відповідає розміру бюджетного призначення на визначений період 
та складає (з ПДВ) _199999,00 грн._; 
                                   (цифрами) 
___Сто дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень__. 
                                    (словами) 
6.7. Дата акцепту пропозиції. 26.03.2012р. 
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. КП «Управління будинками Кіровоградської 
міської ради».  
7.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 30226660. 
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 25006, м.Кіровоград, вул. Карла Маркса, 41, 
тел.(0522) 24-72-28, факс.(0522) 24-47-01. 
 
 



 
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 
06.04.2012р., 199999,00 грн. (з ПДВ). 
9. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).- 
10. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.- 
11. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася: 
11.1. Дата прийняття рішення.- 
11.2. Підстави.- 
12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 
законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - 
Закон), із зазначенням відповідних підстав: 
12.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону. 
Автомобільна база Кіровоградської обласної ради; 
КП «Управління будинками Кіровоградської міської ради»; 
ПП  «Кіровоград Авто Тур». 
12.2. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та 
підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.- 
13. Інша інформація. 
Керуючись ст. 35 Закону України «Про здійснення державних закупівель», та враховуючи, що 
для транспортних послуг існує постійно діючий ринок  та вартість закупівлі не перевищує 
200,0тис.грн., проводиться закупівля послуг таксі та послуг з оренди пасажирських автомобілів 
з водієм, код ДК 016-97: 60.22.1. із застосуванням процедури запиту цінових пропозицій. 
14. Склад комітету з конкурсних торгів 
Голова комітету: Василенко І.М. –заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради; 
Заступник голови комітету: Єльчанінова Л.Г. – керуючий справами виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради; 
Секретар комітету: Горват Х.Ю.– відповідальний секретар адміністративної комісії (головний 
спеціаліст)  юридичного відділу Кіровоградської міської ради. 
Члени комітету: Кривич Г.М. –  головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку 
Кіровоградської міської ради;  
Вовенко О.А. – головний спеціаліст сектору правового супроводу діяльності міського голови, 
секретаря міської ради та виконавчих органів міської ради. 
__________________________________________________________________ 
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів). 
 
 
 
Голова комітету  з конкурсних торгів            ____________________            І.М.Василенко  
М.П.                                                                                  (підпис) 
 


