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

 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
про результати проведення 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 
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
Управління власності та приватизації комунального  майна Кіровоградської міської 
ради, код 37623993 
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевого бюджету. 
3. Процедура закупівлі. Відкриті торги. 
4. Інформація про предмет закупівлі: 
4.1. Найменування предмета закупівлі: Машини обчислювальні, частини та приладдя до 
них, код предмету закупівлі 26.20.1 
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Інформаційні термінали -
5 комплектів; швидкісні сканери - 3 комплекти; принтери - 18 комплектів; сканери 
штрих кодів – 10 комплектів; системні блоки - 8 комплектів.  
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Кіровоградська область, 
місто Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41 
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. жовтень – грудень 2013 р. 
5. Інформування про процедуру закупівлі: 
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому 
розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua. 
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника 
про закупівлю (у разі такого розміщення). www.kr-rada.gov.ua  
5.3. 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: 159755 
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом 
України "Про здійснення державних закупівель") - 
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель.- 
6. Результат проведення процедури закупівлі: 
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною.- 
6.2. Дата укладення договору про закупівлю.- 
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: торги відмінені 
6.3.1. Дата прийняття рішення. 24 вересня 2013 року 
6.3.2. Причина. У зв’язку з тим, що всі пропозиції конкурсних торгів відхилено, згідно з 
абзацом 6 пункту 1 статті 30 Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 
01.06.2010 року №2289-VI. 
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю. - 
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).- 
9. Інформація про переможця торгів: 
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. -  
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.- 
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи). 
9.4. Номер телефону, телефаксу.  
 
Голова комітету з конкурсних торгів:  Щербина О.В.        _________________________ 
                                                                                                                       (підпис)                     М.П. 


