
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

 
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. Реєстраційний рахунок замовника: 
 р/р 35422117030350 в ГУДКСУ в Кіровоградській області 
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). Сурнін Сергій Васильович, головний спеціаліст-юрист – 
заступник голови 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 

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

2. Фінансування закупівлі: 
2.1. Джерело фінансування закупівлі. Державний та міський бюджети 
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 економіки 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. Будівельно-монтажні роботи за проектом 

" Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. О.Журливої, 1 під 
житловий будинок, м. Кіровоград" 

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.  
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Кіровоград,  
вул. О.Журливої, 2 
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: травень - грудень 2014 року 
 

6. Місце отримання документації конкурсних торгів. 
25006, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41,  каб. 408; письмово, особисто або 

поштою,телефони для довідок: тел./факс (0522) 24-66-58, 24-49-57 
 

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): 
7.1. Розмір. 
7.2. Вид. 
7.3. Умови надання. 
 

8. Подання пропозицій конкурсних торгів: 
8.1. Місце. вул. Велика Перспективна, 41, м. Кіровоград, каб. 408; 
8.2. Строк. 07 квітня 2014 року о 0830 

 

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 
9.1. Місце. вул. Велика Перспективна, 41, м. Кіровоград, каб. 408; 
9.2. Дата. 07 квітня 2014 року 
9.3. Час. о 0900 

 

10. Додаткова інформація.  


