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

 
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів 
1. Замовник:  
1.1. Найменування: Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської 
міської ради. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03365245. 
1.3. Місцезнаходження: 25022, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 41. 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35421052001713 в ГУ ДКСУ у Кіровоградській області, 
МФО 823016. 
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): Кривенко Михайло Петрович – головний спеціаліст-юрист, 25022, 
м.Кіровоград, вул. Карла Маркса, 41, тел. (0522) 24-84-55. 
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): 
Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради, код ЄДРПОУ 
03365245. 
2. Фінансування закупівлі: 
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України, кошти місцевих 
бюджетів. 
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: 34.10.4 Автомобілі вантажні - 3 лота. 
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  
- лот № 1 – автомобіль вантажний з дизельним двигуном внутрішнього згорання з автоматичними 
розвантажувальними пристроями (автомобіль-самоскид) вантажопідіймальністю від 3,5 до 5 т              
(ГАЗ-3309 або еквівалент) – 1 одиниця; 
- лот № 2 - – автомобіль вантажний з дизельним двигуном внутрішнього згорання з автоматичними 
розвантажувальними пристроями (автомобіль-самоскид) вантажопідіймальністю від 5 до 12 т            
(МАЗ-555 або еквівалент) – 1 одиниця; 
лот № 3 – автофургон закритий для перевезення різноманітних вантажів загального призначення 
вантажопідіймальність до 3,5 т (ГАЗ-2705 або еквівалент) – 1 одиниця. 
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  місто Кіровоград, вул. Садова, 
88-б. 
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вересень – грудень  2012 року 
6. Місце отримання документації конкурсних торгів: 25022, м. Кіровоград,  
вул. Карла Маркса, 41, каб. 223 
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): 
7.1. Розмір: Не вимагається 
7.2. Вид. 
7.3. Умови надання. 
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8. Подання пропозицій конкурсних торгів: 
8.1. Місце: 25022, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 41, каб. 223 
8.2. Строк: до 08 год. 30 хв. 21.08.2012 року 
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 
9.1. Місце: 25022, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 41, каб. 225 
9.2. Дата: 21.08.2012 року  
9.3. Час: 09 год. 30 хв. 
10. Додаткова інформація. 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів___________________________Кривенко М.П. 
                                                                 М.П. 


