
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

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. Карла Маркса,41.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35219002001221 в ГУДКУ в Кіровоградській обл.
1.5. 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). Сурнін Сергій Васильович, головний спеціаліст-юрист –
заступник голови комітету з конкурсних торгів,тел (0522)-24-49-57, тел/факс (0522)-24-66-58 
м. Кіровоград, вул. Карла Маркса,41, к. 409

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України,  код 35134370

2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про 
закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у 
разі наявності) WWW.kr-rada.gov.ua.

5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги з купівлі і продажу житлових будівель і землі 

(закупівля квартири для інваліда Великої Вітчизняної війни І групи), ДК 016-97 – 70.12.11
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1 штука
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Кіровоград, 
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Жовтень - листопад 2011 року

6. Місце отримання документації конкурсних торгів.
вул. Карла Маркса, 41, м. Кіровоград, каб. 409; особисто або поштою,
телефони для довідок: (0522) 24-49-57

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати):
7.1. Розмір.
7.2. Вид.
7.3. Умови надання.

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце. вул. Карла Маркса, 41, м. Кіровоград, каб. 409;
8.2. Строк. 19 жовтня 2011 року о 900

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце. вул. Карла Маркса, 41, м. Кіровоград, каб. 408;
9.2. Дата. 19 жовтня 2011 року 
9.3. Час. о 1000

10. Додаткова інформація.

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

11309Х37778– 18.03.2010
112 (558) – від 19.09.11

Відповідальна особа: 
Сурнін Сергій Васильович 
Тел./факс (0522)-24-49-57, 066-129-21-07


