
 

 

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. код ДСТУ Б Д.1-1:2013 - інше 
(за ДК 021:2015 - 45246000-3 "Регулювання річкового стоку та протипаводкові 
роботи") 
Будівельно-монтажні роботи за проектом “Реконструкція перегороджувальної споруди 
на р. Інгул по вул. Михайлівській” 
 

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. Михайлівська 
 

3.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг. липень-жовтень  
2016 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 
22.06.2016  № 117(22.06.2016) за № 136027 
 

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування  застосування переговорної процедури  
закупівлі, розмішеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель від 
22.06.2016  № 117(22.06.2016) за № 136027 
 

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 23.06.2016 № 118(23.06.2016) за № 136809  
 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі  
17 червня 2016 року 
 

     6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі:  
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.  
Товаристов з обмеженою відповідальністю "КРОНОС-ЛІДЕР" 
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.  
Код ЄДРПОУ 38436025, 
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 
телефон, телефакс.  
25031, м. Кіровоград, вул. Промислова,15,  тел. (0522) 56-92-69 
7. Результат проведення процедури закупівлі: 
7.1. Дата  акцепту  пропозиції   22 червня 2016 року 
 

 7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 30 червня 2016 року 
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7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю  
4 372 333,0 грн.,  (чотири мільйона триста сімдесят дві тисячі триста тридцять три 
гривені 00 копійки.) без ПДВ    

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 
 
 
 

№ 117(22.06.2016) від 22.06.2016   
№ 136027, вх. 16064WX515110 
 

№ 118(23.06.2016) від 23.06.2016  
№ 136809, вх. 16064WX517208 
 

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

 
 


