
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економіки України 
26.07.2010 N 922 (у редакції наказу  
Міністерства економічного  розвитку і  
торгівлі України від 27.12.2011 N 428) 
 

 
ЗВІТ 

про результати проведення процедури відкритих торгів  
N 3 від 26 вересня 2013 року 

 
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. 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):  Щербина Ольга Володимирівна, начальник 
управління власності та приватизації комунального майна, голова комітету з 
конкурсних торгів, 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Велика 
Перспективна, 41, кабінет 113,  тел. (0522) 24-56-88, e-mail scherbyna_olga@mail.ru; 
Депутатов Віталій Валентинович, головний спеціаліст спецбюджетного відділу, секретар 
комітету з конкурсних торгів, 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Велика 
Перспективна, 41, кабінет 113,  тел./факс (0522) 24-08-33,  e-mail vitaliy.deputatov@mail.ru    
1.5. 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. Предмет закупівлі: 
3.1. Найменування. Машини обчислювальні, частини та приладдя до них, код предмету 
закупівлі 26.20.1 
3.2. Кількість товару 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.  
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Кіровоградська область, 
місто Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. жовтень 2013 року - грудень 
2013 року. 
4. Процедура закупівлі. Відкриті торги 
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 розміщувалась інформація про 
закупівлю (у разі наявності). www.kr-rada.gov.ua  
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України. 19.08.2013, номер бюлетеня: 65 (808), номер оголошення у бюлетені: 159755 
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках,  (у випадках, передбачених 
Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі –Закон). - 
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України. -  



5.6.  Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане 
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене 
на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 03.10.2013, номер 
бюлетеня: 78 (821), номер оголошення у бюлетені: 177046 
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане 
у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом). - 
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів. 
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 (два) 
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. 
№ 1 - Приватне підприємство "Комп'ютер - Плюс" 
№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бон Аспект"  
6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
1. код ЄДРПОУ 32777370 
2. код ЄДРПОУ 20634511 
6.4. Місцезнаходження/місце проживання. 
1. 27634, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Шевченкове, вул. Тобілевича, 26 
2. 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Поповича, 7-В 
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів: 
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).  
1. 20.09.2013, 16.05 год. 
2. 20.09.2013, 16.32 год. 
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 23 вересня 2013 року, 10.00 
год. 
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2 (два) 
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування 
процедури двоступеневих торгів). - 
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. 
№ 1 - Приватне підприємство "Комп'ютер - Плюс",  ціна пропозиції  209875,00 грн. з ПДВ 
(у вартість обладнання включені всі податки і збори, а також витрати, пов'язані з постачанням 
обладнання) 
№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бон Аспект", ціна пропозиції 223045,00 
грн. з ПДВ (у вартість обладнання включені всі податки і збори, а також витрати, пов'язані з 
постачанням обладнання) 
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.  
 1. Пропозиція конкурсних торгів № 1 Приватного підприємства "Комп'ютер - Плюс" 
відхилена 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. Пропозиція конкурсних торгів № 2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Бон 
Аспект" відхилена 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  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. 
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:  
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: - 
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів  ______________;  



найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів  ______________;  
номер ______ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів _________ ; ______________. 
                                                                                                                  (цифрами)            (словами)  
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.-                  
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:- 
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.  
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.  
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 
телефон, телефакс. 
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 
10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало 
місце). 
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: Торги відмінені 
12.1. Дата прийняття рішення. 24 вересня 2013 року 
12.2. Причини. 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. 
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників 
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав відсутні 
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників 
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим 
законодавством вимогам. Відсутні. 
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників 
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не 
відповідають установленим законодавством вимогам. 
№ 1 - Приватне підприємство "Комп'ютер - Плюс" 
№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бон Аспект"  
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону. 
№ 1 - Приватне підприємство "Комп'ютер - Плюс" 
№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бон Аспект"  
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та  
підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника. Відсутні. 
14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури). 
 Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів 
яких не було відхилено згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" та 
документацією конкурсних торгів (у кількості не менше двох), на основі єдиного критерію – 
"Ціна". 
 Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників полягає у визначенні 
кількості балів для кожної пропозиції конкурсних торгів за показником критерію "Ціна". 
Показник критерію береться з пропозицій конкурсних торгів учасників. 
 Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам. 
 Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. 
1. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється 
максимально можлива кількість балів. 
2. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою: 
    Бобчисл  = Цmin/Цобчисл* 100, де 
    Бобчисл – обчислювана кількість балів; 
    Цmin  – найвигідніша (найменша) ціна; 
    Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється; 
   100 – максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна". 
 Переможцем конкурсних торгів визначається учасник, пропозиція якого одержала 
найбільшу кількість балів (п. 5 ст. 28 Закону України "Про здійснення державних закупівель"). 



15. Склад комітету з конкурсних торгів 
Голова комітету - Щербина О.В. (начальник управління власності та приватизації 
комунального майна Кіровоградської міської ради) 
Заступник голови комітету - Шовенко Л.В. (заступник начальника управління - начальник 
відділу приватизації та безхазяйного майна) 
Секретар комітету - Депутатов В.В. (головний  спеціаліст спецбюджетного відділу)                                         
Члени комітету:   
Бедлінська Я.О. (начальник відділу фінансово- бухгалтерського обліку та реєстру - головний 
бухгалтер) 
Ліновіченко О.С. (головний спеціаліст відділу приватизації та безхазяйного майна) 
Коротченко О.О. (головний  спеціаліст спецбюджетного відділу) 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів:  Щербина О.В.        _________________________ 
                                                                                                                        (підпис)                      М.П. 
 

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


