
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 запиту цінових пропозицій 
N 2 від 25 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. Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного 
зв'язку; відеофони (комутатори); код предмету закупівлі 26.30.2.  
3.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг.18 комплектів 
3.3. Місце поставки товарів, надання послуг. Кіровоградська область, місто Кіровоград, вул. 
Велика Перспективна, 41 
3.4. Строк поставки товарів, надання послуг. вересень 2013 року - грудень 2013 року. 
4. Інформування про процедуру закупівлі: 
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому 
розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: 
www.tender.me.gov.ua. 
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про 
проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності). www.kr-rada.gov.ua  
4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, 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: 160882 
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого 
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного 
на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 12.09.2013, номер 
бюлетеня: 72 (815), номер оголошення у бюлетені: 170464  
4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових 
пропозицій, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з 
питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України. 30.09.2013, номер бюлетеня: 77 (820), номер оголошення у бюлетені: 
175781  
5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції: 
 



 
5.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 5 
5.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. 
№ 1 - Приватне підприємство "Комп'ютер - Плюс" 
№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бон Аспект" 
№ 3 - Приватне акціонерне товариство " Інформаційні комп'ютерні системи" 
№ 4 -  Фізична особа - підприємець Дроздов Віктор Львович 
№ 5 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Прінт-Імідж"  
5.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
1. код ЄДРПОУ 32777370 
2. код ЄДРПОУ 20634511 
3. код ЄДРПОУ 21670779 
4. код 2504503636 
5. код ЄДРПОУ 23898966 
5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи). 
1. 27634, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Шевченкове, вул. Тобілевича, 26 
2. 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Поповича, 7-В 
3. 03005, Київська обл., м. Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33 
4. 25028, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Пацаєва, б.2, кв.3 
5. 25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Шевченко, буд. 10  
6. Інформація щодо цінових пропозицій: 
6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час).  
1. 03.09.2013, 16.05 год. 
2. 03.09.2013, 16.45 год. 
3. 04.09.2013, 08.11 год. 
4. 04.09.2013, 08.36 год. 
5. 04.09.2013, 08.54 год. 
6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 04 вересня 2013 року, 14.00 год. 
6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 5 
6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення. 
1. у пропозиції № 5  Товариства з обмеженою відповідальністю "Прінт-Імідж"  відсутні 
довідка з ЄДРПОУ, копія сертифікату відповідності (походження) країни-виробника на товар 
або копія документу системи управління якістю (сертифікату) на товар, відомості щодо терміну 
та місця гарантійного та після гарантійного обслуговування, не вказано термін гарантійного 
обслуговування з дня введення техніки в експлуатацію, що порушує вимоги п.п. 4.3 п. 4 , п. 5 та 
п. 6 Додатку №2 до запиту цінових пропозицій. 
 Відхилено відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 29, ч. 6 ст. 36 Закону України "Про здійснення 
державних закупівель" у зв'язку з невідповідністю вимогам замовника, зазначеним у запиті 
цінових пропозицій. 
6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції. 
№ 1 - Приватне підприємство "Комп'ютер - Плюс", ціна пропозиції 198000,00 грн. з ПДВ  
Комплект  комутатора НР 1910-48G  у складі: комутатор НР 1910-48G , 2 модуля НР Gigabit-
SX-LC Mini-GBIC  
№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бон Аспект", ціна пропозиції 208800,00 
грн. з ПДВ  
Комплект  комутатора НР 1910-48G  у складі: комутатор НР 1910-48G , 2 модуля НР Gigabit-
SX-LC Mini-GBIC  
№ 3 - Приватне акціонерне товариство " Інформаційні комп'ютерні системи", ціна 
пропозиції 167869,80 грн. з ПДВ  
Комплект  комутатора НР 1910-48G 
№ 4 - Фізична особа - підприємець Дроздов Віктор Львович, ціна пропозиції 201600,00 грн. 
з ПДВ  
Комплект  комутатора НР 1910-48G  у складі: комутатор НР 1910-48G , 2 модуля НР Gigabit-
SX-LC Mini-GBIC  
 
 



 
6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з 
ПДВ). 167869,80 грн. (сто шістдесят сім тисяч вісімсот шістдесят дев'ять грн. вісімдесят 
коп.) з ПДВ 
6.7. Дата акцепту пропозиції. 06 вересня 2013 року 
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Приватне акціонерне товариство 
" Інформаційні комп'ютерні системи"  
7.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. Код  
ЄДРПОУ 21670779 
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.   03005, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33, тел. 
(044)538-00-00 
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 20 
вересня 2013 року, 167869,80 грн. з ПДВ 
9. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 167869,80 грн. з ПДВ 
10. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.- 
11. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася: 
11.1. Дата прийняття рішення.- 
11.2. Підстави.- 
12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством 
вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею 
17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), із зазначенням 
відповідних підстав: 
12.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону. 
№ 1 - Приватне підприємство "Комп'ютер - Плюс" 
№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бон Аспект" 
№ 3 - Приватне акціонерне товариство " Інформаційні комп'ютерні системи" 
№ 4 - Фізична особа - підприємець Дроздов Віктор Львович 
№ 5 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Прінт-Імідж"  
12.2. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та 
підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.- 
13. Інша інформація. 
Відповідно до ст. 35 Закону України "Про здійснення державних закупівель", враховуючи, 
що для товарів: Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного 
зв'язку; відеофони (комутатори), існує постійно діючий ринок та вартість закупівлі не 
перевищує 200 тисяч гривень, закупівля зазначених товарів проводиться із застосуванням 
процедури запиту цінових пропозицій. 
14. 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)                                                     
 


