
                                         ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                          Наказ Міністерства економіки  України  
                                          26.07.2010  N 922  ( z0624-10, z0638-10 )  
                                          (у редакції наказу  Міністерства  

      економічного розвитку і торгівлі України  
                                          від 27.12.2011 N 428) ( z0128-12 )  
  

ЗВІТ  
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів  

та попередньої кваліфікації  
 

 N 1 від 17 червня 2014 року  
 

1. Замовник: 
1.1. Найменування. Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради,  
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. Код 23227605 
1.3. Місцезнаходження. Україна, 25006, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса,41. 
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). Сурнін Сергій Васильович, головний спеціаліст-юрист – голова 
комітету з конкурсних торгів, тел. (0522)-24-49-57, тел./факс (0522)-24-66-58 м. Кіровоград, 
вул. Велика Перспективна,41, к. 409, ukb_kmr@ukr.net 

1.5. Головний   розпорядник  коштів  (повне  найменування  та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ). Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради,                                  
код 23227605. 

 

2. Джерело фінансування закупівлі. Державний та міський бюджети 
 

3. Предмет закупівлі:  
3.1. Найменування. Будівельно-монтажні роботи за проектом "Реконструкція господарчого 

блоку пологового будинку по  вул. О.Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кіровоград"  
3.2. Кількість товару або обсяг виконання  робіт  чи  надання послуг. 
3.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг.  
       м. Кіровоград, вул. О.Журливої, 2 
3.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг.         
 Червень - жовтень 2014 року 
 

4. Процедура закупівлі.  Відкриті торги 
 

5. Інформування про процедуру закупівлі:  
     5.1. Адреса  веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому 
розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.  
     5.2. Адреса   веб-сайту,   на   якому   замовником  додатково розміщувалась інформація про 
закупівлю (у разі наявності). WWW.kr-rada.gov.ua. 
5.3. Дата оприлюднення  і  номер  оголошення  про  проведення процедури   закупівлі,   
опублікованого  в  державному  офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель  
та  розміщеного на  веб-порталі  Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі України.       
від 03.03.14 № 18(864) за № 061566.  

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України 
"Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).  
від 04.03.14 № 9(188) за № 00267. 

5.5. Дата  оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції  конкурсних   торгів,   
опублікованого  в   державному офіційному  друкованому  виданні  з питань державних закупівель 
та розміщеного на веб-порталі Міністерства  економічного  розвитку  і торгівлі України.     
від 22.05.14 № 41 (887) за № 123381 

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в 
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на    
веб-порт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.  
від 16.06.14 № 48(894) за № 13.22.52 
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5.7. Дата  і  номер  оголошення  про  результати   проведення торгів,  яке  було  (буде)  
опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).  

 

6. Інформація про учасників процедури  закупівлі,  що  подали пропозиції конкурсних торгів.  
     6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.  3 
     6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.  

1. ТОВ підприємство "Арталекс"; 
2. ТОВ "ПРОСТРОЙ"; 
3. ТОВ " Златопілля". 

 6.3. Ідентифікаційний   код/реєстраційний   номер   облікової картки платника податків.  
№ 1 код ЄДРПОУ 24151270;  
№ 2  код ЄДРПОУ 34977748; 

  № 3  код ЄДРПОУ 34505110. 
6.4. Місцезнаходження/місце проживання.  
№ 1  25011, м. Кіровоград, пров. Степовий, 48-а; 
№ 2  25031, м. Кіровоград, вул. Промислова, 15; 
№ 3 26000, Кіровоградська область, Новомиргородський район, м. Новомиргород,                             

вул. 40-річчя Перемоги, 28 
 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:  
     7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).  
             № 1.  28 квітня 2014 року о 0802; 

        № 2.  28 квітня 2014 року о 0805; 
        № 3.  28 квітня 2014 року о 0810;; 
7.2. Дата розкриття  пропозицій  конкурсних  торгів  (дата  і час).  

         28 квітня 2014 року о 0830 
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.  3 

     7.4. Кількість   пропозицій  конкурсних  торгів,  поданих  на другому  етапі  (у  разі  
застосування   процедури   двоступеневих торгів).  
     7.5. Ціна   і  стислий  опис  інших  умов  кожної  пропозиції конкурсних торгів.  
        № 1.  4 414 224,00 грн., строк виконання робіт 140 календарних днів; 

   № 2.  5 401 250,00 грн., строк виконання робіт 280 календарних днів,; 
   № 3.  4 400 076,68 грн., строк виконання робіт 120 календарних днів; 
7.6. Перелік   відхилених   пропозицій   конкурсних   торгів, обґрунтування підстав відхилення.  

          Не має      
 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:  
     8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: 

     найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів  4 400 076,68 грн.; 
     найвища ціна пропозиції конкурсних торгів    5 401 250 грн.; 
     номер 3 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних  торгів  4 400 076,68 грн. 
            (цифрами)               

       (чотири мільйони чотириста тисяч сімдесят шість гривень 68 коп.) 
    (словами)  

    8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.  
    19 травня 2014 року 

 

9. Інформація про  учасника,  з  яким  укладено  договір  про закупівлю: 
 

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.  
Товариство з обмеженою відповідальністю " Златопілля" 
9.2. Ідентифікаційний   код/реєстраційний   номер   облікової картки платника податків.  

       Код ЄДРПОУ 34505110 
9.3. Місцезнаходження   (для   юридичної   особи)  або  місце проживання (для фізичної особи).   
26000, Кіровоградська область, Новомиргородський район, м. Новомиргород,                                         

вул. 40-річчя Перемоги, 28 тел. 0-522-37-88-30 
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума,  визначена в договорі про закупівлю.  

          10 червня 2014 року, 4 400 076,68 грн. 
            (цифрами)               

       (чотири мільйони чотириста тисяч сімдесят шість гривень 68 коп.) 
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10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).  
 

11. Підстави для прийняття рішення про  неукладення  договору про закупівлю (якщо таке мало 
місце).  

 

     12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:  
     12.1. Дата прийняття рішення.  
     12.2. Причини.  
 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством 
вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям 
відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею                               
17  Закону,  із  зазначенням  відповідних підстав:  

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників  
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим 
законодавством вимогам.  

1. ТОВ підприємство "Арталекс"; 
2. ТОВ "ПРОСТРОЙ"; 
3. ТОВ " Златопілля". 
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників 

кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи  не відповідають 
установленим законодавством вимогам.  Не має 

13.3. Перелік учасників,  щодо яких не встановлені обставини,  визначені статтею 17 Закону.  
1. ТОВ підприємство "Арталекс"; 
2. ТОВ "ПРОСТРОЙ"; 
3. ТОВ " Златопілля". 
13.4.  Перелік  учасників,  щодо  яких установлені обставини, визначені  статтею  17  Закону,  та 

підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.   Не має 
 

14. Інша  інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).  
Критерії оцінки: 
Ціна – 850 балів; 
Строк виконання робіт – 50 балів; 
Використання місцевих ресурсів (засоби виробництва, робоча сила, матеріали) – 100 балів 

 

15. Склад  комітету  з   конкурсних торгів 
                                        (посада, прізвище, ініціали) 
 

 

  
Головний бухгалтер  
 

Гончар С.В. 

Спеціаліст І категорії виробничо-технічного сектору СБВ 
    

Воротнюк М.В. 

Спеціаліст І категорії ПВВ  
 

Пуляєва Г.В. 

Спеціаліст І категорії ПВВ  
 

Ярюхіна К.В.  

 
 
Голова комітету з конкурсних торгів  –   
 

 Сурнін С.В.                                                                                                     _______________   
(прізвище, ініціали)                       (підпис)    М. П.  


