
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 1  від 14 травня 2013 року 
1. Замовник: 
1.1. Найменування. Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04055251. 
1.3. Місцезнаходження. м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41, 25022.  
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). Пільчік Тетяна Станіславівна, начальник 
контрольної служби Кіровоградської міської ради, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 
41, каб.206-а, 25022; тел. (0522) 24-53-84, факс (0522) 24-09-67, е-mail: kir_buhmvk@ukr.net. 
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради, 04055251. 
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевих бюджетів. 
3. Предмет закупівлі: 
3.1. Найменування. код  49.39.3 - Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом 
(транспортні послуги для службових поїздок посадових осіб  виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради – 5 автомобілів). 
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Місто Кіровоград, 
Кіровоградська область та  територія України відповідно до завдання Замовника. 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 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 
розміщувалась 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. № 082861, ВДЗ № 20 
(763) від 11.03.2013р.   
5.4. Дата оприлюднення  і  номер  оголошення  про  проведення процедури  закупівлі,  
опублікованого  у  відповідних  міжнародних виданнях (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. 
№116341 , ВДЗ № 32 (775) від 22.04.2013р.  
5.6. Дата і номер оголошення про  результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане 
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена 
на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. № 124548 , ВДЗ № 37 
(780) від 13.05.2013р.  
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. 
 
 



6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. 
1. Автомобільна база Кіровоградської обласної ради; 
2. КП «Управління будинками Кіровоградської міської ради». 
6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
1. 05402683; 
2. 30226660. 
6.4. Місцезнаходження /місце проживання. 
1. м.Кіровоград, вул. Полтавська, 22-б, 25015; 
2. м.Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41, 25006; 
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів: 
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 11.04.2013р., 11.00. 
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 11.04.2013р., 13.00. 
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2. 
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. Автомобільна база Кіровоградської обласної ради:  
Ціна (з ПДВ) за 1 годину роботи транспорту: Hyundai Sonata  або еквівалент (Volkswagen Passat)  
45,96 грн.; Daewoo Nexia  або еквівалент  (ДЕУ Леганза) 45,96 грн.; Daewoo Lanos  або 
еквівалент  (ГАЗ 3110) 45,96 грн.; Volkswagen Polo або еквівалент  (ГАЗ 3110) 45,96 грн.; 
Volkswagen Caddy Combi або еквівалент  ( ГАЗ 22171)  45,96 грн. 
Середня ціна 45,96 грн. 
Ціна (з ПДВ) за 1 км пробігу:  Hyundai Sonata  або еквівалент (Volkswagen Passat)  3,12 грн.; 
Daewoo Nexia  або еквівалент  (ДЕУ Леганза) 2,58 грн.; Daewoo Lanos  або еквівалент  (ГАЗ 
3110) 2,66 грн.; Volkswagen Polo або еквівалент  (ГАЗ 3110) 2,66 грн.; 
Volkswagen Caddy Combi або еквівалент  ( ГАЗ 22171)  3,00 грн. 
Середня ціна 2,80 грн. 
Умови розрахунків (термін відстрочки платежу) – 20 днів 
2.КП «Управління будинками Кіровоградської міської ради» 
Ціна (з ПДВ) за 1 годину роботи транспорту: Hyundai Sonata  або еквівалент   38,48 грн.; 
Daewoo Nexia  або еквівалент  38,45 грн.; Daewoo Lanos  або еквівалент  38,45 грн.; Volkswagen 
Polo або еквівалент  38,47 грн.; Volkswagen Caddy Combi або еквівалент  38,47 грн. 
Середня ціна 38,46 грн. 
Ціна (з ПДВ) за 1 км пробігу:  Hyundai Sonata  або еквівалент   2,58 грн.; Daewoo Nexia  або 
еквівалент  1,84 грн.; Daewoo Lanos  або еквівалент  2,02 грн.; Volkswagen Polo або еквівалент  
2,04 грн.; Volkswagen Caddy Combi або еквівалент  2,02 грн. 
Середня ціна 2,10 грн. 
Умови розрахунків (термін відстрочки платежу) – 30 днів 
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. - 
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:  
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: 
     найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 
Ціна за 1  годину роботи транспорту цифрами: 38,46 грн., словами: Тридцять вісім грн. 46 коп.;  
Ціна за 1 км пробігу цифрами: 2,10 грн.; словами: Дві гривні 10 копійок, 
     найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 
Ціна за 1  годину роботи транспорту цифрами: 45,96 грн., словами: Сорок п׳ять грн. 96 коп.;  
Ціна за 1 км пробігу цифрами: 2,80 грн.; словами: Дві гривні 80 копійок, 
     номер _2_ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних  торгів  
__480000,00 грн._ ; __Чотириста вісімдесят тисяч гривень__. 
    (цифрами)                              (словами)  
  8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 17.04.2013р. 
 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. КП «Управління будинками Кіровоградської 
міської ради».  



9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 30226660. 
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 
телефон, телефакс. м.Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41, 25006. 
тел.(0522) 24-72-28. 
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 
07.05.2013р., 480000,00 грн. (з ПДВ). 
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 відбулася: 
12.1. Дата прийняття рішення.- 
12.2. Підстави.- 
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:  
13.1. Перелік учасників, що  подали  всі  документи,  які підтверджують  відповідність  
учасників  кваліфікаційним критеріям відповідно  до  статті  16  Закону  та  відповідають  
установленим законодавством вимогам.  
1. Автомобільна база Кіровоградської обласної ради; 
2. КП «Управління будинками Кіровоградської міської ради». 
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. - 
13.3. Перелік   учасників,  щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.  
1. Автомобільна база Кіровоградської обласної ради; 
2. КП «Управління будинками Кіровоградської міської ради». 
13.4. Перелік   учасників,  щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та 
підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника. - 
14. Інша інформація ( у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури) . 
Керуючись ст. 20 Закону України «Про здійснення державних закупівель», та враховуючи, що  
вартість закупівлі перевищує 200,0 тис.грн., проводиться закупівля послуг перевезення 
пасажирів наземним транспортом поза розкладом (транспортні послуги для службових поїздок 
посадових осіб  виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, код ДК 016-2010: 49.39.3), 
із застосуванням процедури відкритих торгів. 
Відповідно до документації конкурсних торгів оцінка пропозицій здійснюється на основі 
наступних критеріїв: 
   1) ціна: 
   а) за 1 км; 
   б) за 1 годину 
   2) умови розрахунків. 
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою: 
   максимально можлива кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів дорівнює 100 
балам. 
   1. Кількість балів по критерію «Ціна» – за 1 км пробігу 50 балів; ціна за 1 годину 40 балів. 
Бали разом (1 км пробігу + 1 година) – 90 балів. 
   2. Кількість балів по критерію «Умови розрахунків» – 10 балів. Кількість балів за критерієм 
«Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша 
(найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. 
Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою: 
   а) Бобчисл = Цmin/Цобчисл* 50 балів; 
  б) Бобчисл = Цmin/Цобчисл* 40 балів; 
Якщо пропозиція передбачає різну ціну за марками автомобіля, ціновий показник 
розраховується по середньому. 



Кількість балів за критерієм «Умови розрахунків» визначається наступним чином. Пропозиції 
конкурсних торгів, термін відстрочки платежу якої найвигідніший (найдовший), присвоюється 
максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів 
визначається за формулою:   Бобчисл = Робчисл /Рmах * 10 балів. 
   Загальна кількість балів по всіх критеріях розраховується по формулі: Кількість балів по 
критерію «Ціна» + кількість балів по критерію «Умови розрахунків». 
Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень 
сумарного показника. Переможцем  визначається учасник, що набрав найбільшу кількість 
балів. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом 
голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в 
голосуванні не менше двох третин членів комітету. Якщо результат голосування розділився 
порівну, вирішальний голос має голова комітету конкурсних торгів. Переможець визначається 
рішенням комітету конкурсних торгів. 
15. Склад комітету з конкурсних торгів 
Голова комітету: Василенко І.М. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради; 
Заступник голови комітету: Єльчанінова Л.Г. – керуючий справами виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради; 
Секретар комітету: Пільчик Т.С.– начальник контрольної служби Кіровоградської міської ради. 
Члени комітету:  
Господарикова О.П. –  начальник відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради;  
Бабаєва О.В. – завідувач сектора інформаційного та комп’ютерного забезпечення; 
Горват Х.Ю.– відповідальний секретар адміністративної комісії (головний спеціаліст)  
юридичного відділу Кіровоградської міської ради. 
Вовенко О.А. – головний спеціаліст сектору правового супроводу діяльності міського голови, 
секретаря міської ради та виконавчих органів міської ради. 
__________________________________________________________________ 
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів). 
 
 

Голова комітету  з конкурсних торгів            ____________________            І.М.Василенко  
М.П.                                                                                  (підпис) 
 


