
ПОВІДОМЛЕННЯ 
учасникам про результати процедури закупівлі 

 

1. Замовник: 
1.1. Найменування.  
Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради,  
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. код 23227605. 
1.3. Місцезнаходження. Україна, 25006, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна,41. 
2. Предмет закупівлі: 
2.1. Найменування предмета закупівлі.   Будівельно-монтажні роботи за проектом 

«Капітальний ремонт КЗ «Навчально-виховне об’єднання – «Спеціалізований 
загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса 
Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт», вул. Чорновола, 15 (пам'ятка 
архітектури місцевого значення «Колишня земська управа» по вул. Шевченка, 7/17, 
охоронний номер 79-Кв), м. Кіровоград» 

2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг.  
Будівництво 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. 
м. Кіровоград, вул. Шевченка, 7/17 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. 
Червень - грудень 2012 року 
 

3. Процедура закупівлі. Відкриті торги 
 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель. № 49(651)  від 23.04.2012 р. за № 168382 

 

5. Результат проведення процедури закупівлі: 
5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни (із зазначенням їх вартісного еквіваленту 

або питомої ваги) акцептованої пропозиції конкурсних торгів. 
“ Строк виконання робіт”  - 50 балів (5%;) 
“ Використання місцевих ресурсів та місцевої робочої сили”  – 150 балів (15%) 
5.2. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції): 

3394310,40 грн. (три мільйони триста дев’яносто чотири тисячі триста десять гривен 40 
коп.) 
    (цифрами)                                                                                      (словами)  

5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів). 
5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції), що визнана найбільш 

економічно вигідною. 24 травня 2011 року 
5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: 
5.5.1. Дата прийняття рішення. 
5.5.2. Причини. 
 

6. Інформація про переможця торгів: 
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Приватне підприємство «Ніфа» 
6.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків 
Код ЄДРПОУ 32222249, 
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи). 
м. Кіровоград, вул. Червонозорівська, 23-б, к. 1, 25026,  
6.4. Номер телефону, телефаксу. тел. 0-522-59-52-23 
 
 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів –  
головний спеціаліст юрист управління            С.Сурнін 

 
10503А17389 – 18.03.2010 
29.03.2010 – 13 (401) 

Відповідальна особа:  
Сурнін Сергій Васильович  



Тел./факс (0522)-24-66-58, 066-129-21-07 
 


