
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

1. Замовник: 
1.1. Найменування. Управління власності та приватизації комунального майна 

Кіровоградської міської ради 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. код 37623993 
1.3. Місцезнаходження. вул. Велика Перспективна 41, м. Кіровоград, 25006,            
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. р/р 35414009004424. 
1.5. 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). Депутатов Віталій Валентинович, головний спеціаліст 
спецбюджетного відділу, секретар комітету з конкурсних торгів, тел/факс (0522)24-08-33, 
vitaliy.deputatov@mail.ru  

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ). Управління власності та приватизації комунального майна Кіровоградської 
міської ради,  код 37623993 

2. Фінансування закупівлі. 
2.1. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету. 
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для 

друку, не для оприлюднення). 
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для 

оприлюднення). 
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому 

розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua 
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про 

закупівлю (у разі наявності): www.kr-rada.gov.ua 
5. Інформація про предмет закупівлі: 
5.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги щодо проектування та розробляння у 

сфері інформаційних технологій (створення системи електронного документообігу між 
Центром надання адміністративних послуг та виконавчими органами Кіровоградської 
міської ради), код предмету закупівлі 62.01.1  

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.  
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 25006, м. Кіровоград,  вул. 

Велика Перспективна, 41 
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. жовтень – грудень 2013 

року 
6. Місце отримання документації конкурсних торгів.  За адресою замовника, каб. 113 на 

письмовий запит, особисто або поштою.   
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): не 

вимагається. 
7.1. Розмір. - 
7.2. Вид. - 
7.3. Умови надання. -  
8. Подання пропозицій конкурсних торгів: 
8.1. Місце. За адресою замовника, каб. 113.  
8.2. Строк. 20 вересня 2013 року до 900 
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 
9.1. Місце. За адресою замовника, каб. 113  
9.2. Дата. 20 вересня 2013 року. 
9.3. Час. о 1400 
10. Додаткова інформація. Більш детально – у конкурсній документації. 
 

 

 

 



 
13083WZ164332 

Номер бюлетеня:  65 (808) від 19.08.2013 

Номер оголошення у бюлетені: 159867 

Код оголошення (www.tender.me.gov.ua): 

06082013/550479678 

Відповідальна особа:  

Депутатов Віталій Валентинович  

тел./факс (0522)-24-08-33,  

моб. 095-183-90-83 

 


