
ІНФОРМАЦІЯ  
про застосування переговорної процедури закупівлі  

 
1. Замовник (генеральний замовник): 
 

1.1. Найменування: Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 23227605 
1.3. Місцезнаходження: вул. Велика Перспектива, 41, м. Кіровоград, 25006 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): р/р 35421107030350, в 
УДКСУ у м. Кіровограді  Кіровоградської області, МФО 823016, 25022, м. Кіровоград,            
вул. Велика Перспективна, 31 
1.5. Посадові особи замовника (генерального 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, електронна адреса).  
Сурнін Сергій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, вул. Велика 
Перспективна, 41, к. 410, м. Кіровоград, тел. (0522)-24-49-57, 066-129-21-07,  
тел./факс (0522)-24-66-58, ukb@krmr.gov.ua 
 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 
198 000,00 (сто дев´яносто вісім тисяч) грн. 
 

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується 
інформація про закупівлю: www.kr-rada.gov.ua 
 

4. Інформація про предмет закупівлі: 
4.1. Найменування предмета закупівлі: код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - інше  
(за ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) 
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” 
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 об’єкт 
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
 м. Кіровоград, вул. Фортеця, 21 
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: квітень 2016 року 
 

5. Найменування/прізвище, ім’я ,по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 
учасника ( учасників), з яким  (якими) проведено переговори: Приватне підприємство 
" Ескалібур-3000", 25006, м. Кіровоград, вул. Декабристів,22/75, кв. 11, тел. (0522) 24-48-54 
 

6. Інформація про ціну пропозиції: ціна пропозиції – 198 000,00 грн. 
 

7. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до п.6 ч.2 ст. 39 Закону 
України "Про здійснення державних закупівель" необхідно провести додаткові будівельні 
роботи, які не зазначені у початковому проекті, які стали через непередбачувані 
обставини необхідні для виконання проекту за сукупністю таких умов: договір буде 
укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно 
пов’язані з головним(первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не 
перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору. 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів –  
начальник спецбюджетного відділу Сурнін С.В. 

_________________________ 
(підпис, М. П.) 


