
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати проведення переговорної 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. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевих бюджетів 
 

3. Інформація про предмет закупівлі:  
3.1. Найменування предмета закупівлі. Додаткові будівельно-монтажні роботи за 

проектом "Капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення № 2                              
"КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда" стаціонар № 1 під відділення 
паліативного лікування, вул. Фортеця,21, м. Кіровоград" 

 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.  1 об’єкт 
 

3.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг.  
м. Кіровоград, вул. Фортеця, 21 
 

3.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг. грудень 2015 року 
 

     4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:  
     4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про 
застосування переговорної процедури закупівлі  WWW.kr-rada.gov.ua. 
 

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури  
закупівлі, розмішеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель від 
03.12.2015 № 392(03.12.2015) за № 238454.  

 

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування  застосування переговорної процедури  
закупівлі, розмішеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель від 
03.12.2015 № 392(03.12.2015) за № 238454.  

 

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 
застосування переговорної процедури, розмішеного на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель від 04.12.2015 № 393/1/1(04.12.2015) за № 242098.  

 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі  
27 листопада 2015 року 
 

     6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі:  
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.  

Приватне підприємство  "Ескалібур- 3000". 
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.  

Код ЄДРПОУ 36023148, 
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної 

особи), телефон, телефакс.  
вул. Декабристів, 22/75, кв. 11, м. Кіровоград, тел. 0522 24-48-54, 
 

7. Результат проведення процедури закупівлі: 
7.1. Дата  акцепту  пропозиції   04 грудня 2015 року 
 

     7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 15 грудня 2015 року 
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7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю  
339 956,70 грн.,  (триста тридцять дев´ять тисяч дев´ятсот п´ятдесят шість гривень                     

70 копійок.   
 

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).  
 

8. Відміна процедури закупівлі 
8.1. Дата прийняття рішення. 
8.2. Підстава. 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів –  
начальник спец бюджетного відділу      С.Сурнін 
 
 
 

15116WX712330 № 392(03.12.15) від 0312.2015,  
№ 238454  

15121WX722693 393/1/1(04.12.2015) від 04.12.2015 

№ 242098 
 

Відповідальна особа:  
Сурнін Сергій Васильович  
Тел./факс (0522)-24-66-58, 066-129-21-07 

 
 


