
ІНФОРМАЦІЯ 
про відхилення пропозицій конкурсних торгів 

 
1. Замовник: 

1.1. Найменування. Управління   власності   та   приватизації   комунального   майна 
Кіровоградської міської ради.  

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 37623993 

1.3. Місцезнаходження. вул. Велика Перспективна, 41, м. Кіровоград, 25006  

2. Інформація про предмет закупівлі: Машини обчислювальні, частини та приладдя до 
них, код предмету закупівлі 26.20.1 

3. Процедура закупівлі. Відкриті торги. 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель.19.08.2013, номер бюлетеня: 65 (808), номер оголошення у бюлетені: 159755  

5. Розкриття пропозицій конкурсних торгів  відбулося  23 вересня 2013 року о 10:00 год. 

Місце розкриття.  25006,  Кіровоградська  область,   м.  Кіровоград,   вулиця  Велика 
Перспективна,  Будинок  41,  кім 113  

6. Проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів відбулося 24 вересня 2013 року о 14:00 
год. 

7. Перелік  відхилених пропозицій конкурсних торгів та підстави такого відхилення: 

 

Номер і дата 
реєстрації цінової 

пропозиції 
Найменування учасника 

 
Підстави відхилення 

 

1 2 3 
 
 
 

№ 1 
20.09.13 

 
 

Приватне підприємство 
"Комп'ютер - Плюс" 

код ЄДРПОУ 32777370 
Кіровоградська обл., 

Кіровоградський р-н, с. 
Шевченкове, вул. Тобілевича, 

26 
тел. (0522)24-65-90 

24-76-67 

  
На підставі п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України "Про 
здійснення державних закупівель", п. 4 розділу 5 
Документації конкурсних торгів у зв'язку з 
невідповідністю пропозицій конкурсних торгів 
умовам документації конкурсних торгів.  
  Інформаційна довідка з Єдиного реєстру 
підприємств, щодо яких порушено провадження у 
справі  про банкрутство не відповідає вимогам 
розділу 6 документації конкурсних торгів. Довідка  
надана  ПП  "Комп'ютер - Плюс"  - від 27 серпня 
2013  року (№ 23/1033/8), тобто більше 
двотижневої давнини відносно дати розкриття 
пропозицій конкурсних торгів, що порушує 
вимоги розділу 6 Документації конкурсних торгів. 
 

 
 
 

№ 2 
20.09.13 

 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"Бон Аспект" 

код ЄДРПОУ 20634511 
Кіровоградська обл., 

м. Кіровоград,вул. Поповича, 
7В 

  
На підставі п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України "Про 
здійснення державних закупівель", п. 4 розділу 5 
Документації конкурсних торгів у зв'язку з 
невідповідністю пропозицій конкурсних торгів 
умовам документації конкурсних торгів.  
  Інформаційна довідка з Єдиного реєстру 
підприємств, щодо яких порушено провадження у 



тел. (0522)32-03-07  справі  про банкрутство не відповідає вимогам 
розділу 6 документації конкурсних торгів. Довідка  
надана  ТОВ "Бон Аспект" - від 11 липня 2013 року 
(№ 23/899/8), тобто більше двотижневої давнини 
відносно дати розкриття пропозицій конкурсних 
торгів, що порушує вимоги розділу 6 Документації 
конкурсних торгів. 

 

 
 
Голова комітету з конкурсних торгів:  Щербина О.В.        _________________________ 
                                                                                                                       (підпис)                      М.П. 
 

Секретар комітету з конкурсних торгів:  Депутатов В.В.   ________________________ 
                                                                                                             (підпис)     
 


