
 

 

 

 
ПРОТОКОЛ  

 розкриття пропозицій конкурсних торгів 
 

1. Замовник: 

1.1. Найменування.  Управління  власності  та  приватизації  комунального  майна 

Кіровоградської міської ради 

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

1.3. Відповідальний за проведення торгів. Депутатов Віталій Валентинович, головний спеціаліст  

спецбюджетного  відділу,  секретар  комітету  з  конкурсних  торгів 

тел/факс (0522)24-08-33 

2. Інформація про предмет 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  

3. 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: 159867 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів  відбулося  20 вересня 2013 року о 14:00 год. 

Місце розкриття.  25006,  Кіровоградська  область,   м.  Кіровоград,   вулиця  Велика 

Перспективна,  Будинок  41,  кім 113  

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів, запропонованих учасниками процедури закупівлі:  

 

Номер і  дата 
реєстрації 
замовником  
пропозиції 
конкурсних 
торгів 

Повне  найменування (для 
юридичної особи) або 

прізвище, ім'я, по батькові  
(для фізичної особи) 
учасника процедури     

закупівлі, ідентифікаційний 
код / реєстраційний номер 
облікової картки платника 

податків*, 
місцезнаходження/місце 

проживання,  
телефон /телефакс 

Інформація про наявність чи 
відсутність необхідних 
документів, передбачених 
документацією конкурсних 

торгів  

Ціна пропозиції або 
 ціни окремих частин предмета  

закупівлі (лотів) 
 (якщо окремі частини предмета 

закупівлі визначені  
замовником для надання 

учасниками  
пропозицій щодо них) 

Примітка 

1 2 3 4 5 

№ 1 
19.09.13 

 
 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"РИМ2000" 
код ЄДРПОУ 23646710 

49600, м. 
Дніпропетровськ, 
вул. Панікахи, 2, 

корп. 12 
тел. 062-388-01-49 

Документи, передбачені 
документацією конкурсних 

торгів у наявності 
 909000,00 грн. з ПДВ  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економіки України 
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України  
від 27.12.2011 № 428) 
 



 

 
№ 2 

19.09.13 
 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ИНТЕРСОФТ" 

код ЄДРПОУ 30627986 
83001, м. Донецьк,  

вул. Челюскінців, 151, 
офіс 400 

тел./факс:+38062-381-04-
06 
 

Документи, передбачені 
документацією конкурсних 

торгів у наявності 
902000,00 грн. з ПДВ  

№ 3 
20.09.13 

 
 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"НТ-Дістрібушн" 

код ЄДРПОУ 34735353 
04119, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 1 

тел./факс. (044) 247-67-19 
 

Документи, передбачені 
документацією конкурсних 

торгів у наявності 
1167000,00 грн. з ПДВ  

 
№ 4 

20.09.13 
 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інфорс" 
код ЄДРПОУ 31123187 

50086, Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, пр-кт 
Гагаріна, буд. 57, офіс 329 
тел./факс. (0564) 92-23-32 

 

Відсутній витяг з Єдиного 
реєстру підприємств,  
щодо яких порушено 

провадження у справі про 
банкрутство 

1985340,00 грн. з ПДВ  

 
№ 5 

20.09.13 
 

Приватне акціонерне 
товариство 

"Інформаційні 
комп'ютерні системи" 
код ЄДРПОУ 21670779 

03005, м. Київ, вул. 
Смоленська, буд. 31-33 
тел. (0522)32 26 81 

 

Документи, передбачені 
документацією конкурсних 

торгів у наявності 
880210,40 грн. з ПДВ  

 
* – Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер  паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідний орган державної 
податкової служби і мають відмітку у паспорті). 
     
 6. Присутні:  
 6.1. Від учасників процедури закупівлі:  
Директор  НП "Інком-Кіровоград"  Якунін Ю.В. ____________________________________________________ 
 
Довірена особа ТОВ "НТ-Дістрібушн" Катушонок О.А.______________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
                               (посада,     прізвище,      ініціали)                                                                         (підпис)  
 
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 



 
 6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 
 
Начальник управління власності та приватизації комунального майна  Щербина О.В. ____________ 
 
Заступник начальника управління - начальник відділу приватизації  
та безхазяйного майна Шовенко Л.В.                                                                                   ____________ 
 
Начальник відділу фінансово- бухгалтерського обліку та реєстру  
- головний бухгалтер Бедлінська Я.О.                                                                                  ____________ 
 
Головний спеціаліст відділу приватизації та безхазяйного майна Ліновіченко О.С.      ____________ 
 
Головний  спеціаліст спецбюджетного відділу Депутатов В.В.                                        ____________               
 
Головний  спеціаліст спецбюджетного відділу Коротченко О.О.                                     ____________ 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів:  Щербина О.В.        _________________________ 
                                                                                                                       (підпис)                      М.П. 
 

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


