
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Наказ Міністерства економіки України  
              26.07.2010  N 922 (у редакції наказу  
              Міністерства економічного розвитку і  
              торгівлі України від 27.12.2011 № 428) 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
про результати проведення торгів  

1. Замовник: 
1.1. Найменування. Управління   власності   та   приватизації   комунального   майна  
Кіровоградської міської ради.  
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 37623993 
1.3. Місцезнаходження.  вул. Велика Перспективна, 41, м. Кіровоград, 25006 
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
Управління власності та приватизації комунального  майна Кіровоградської міської ради, код 
37623993 
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету. 
3. Процедура закупівлі. Відкриті торги. 
4. Інформація про предмет закупівлі: 
4.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги щодо проектування та розробляння у сфері 
інформаційних технологій (створення системи електронного документообігу між Центром 
надання адміністративних послуг та виконавчими органами Кіровоградської міської ради), 
код предмету закупівлі 62.01.1  
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.  
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Кіровоградська область, місто 
Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41 
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. жовтень – грудень 2013 р. 
5. Інформування про процедуру закупівлі: 
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому 
розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua. 
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про 
закупівлю (у разі такого розміщення). www.kr-rada.gov.ua  
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого 
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.19.08.2013, номер 
бюлетеня: 65 (808), номер оголошення у бюлетені: 159867 
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого 
у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення 
державних закупівель") - 
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 
03.10.2013, номер бюлетеня: 78 (821), номер оголошення у бюлетені: 178784 
6. Результат проведення процедури закупівлі: 
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною. 30 
вересня 2013 року 
6.2. Дата укладення договору про закупівлю. 24 жовтня 2013 року 
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися.- 
6.3.1. Дата прийняття рішення.  
6.3.2. Причина.  
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 902000,00 грн. з ПДВ (дев'ятсот дві  тисячі 
гривень 00 копійок) з ПДВ 
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 
9. Інформація про переможця торгів: 
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ИНТЕРСОФТ"  
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. Код ЄДРПОУ 
30627986 
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи).  83001, 
м. Донецьк, вул. Челюскінців, буд. 151, офіс 400,  
9.4. Номер телефону: (062) 381-04-06; телефаксу: (062) 381-04-06 
 

Голова комітету з конкурсних торгів:  Щербина О.В.        _________________________                                                                    


