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ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів 

1. Замовник:
1.1. Найменування. Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04055251.
1.3. Місцезнаходження. 25022, м. Кіровоград, вул. К. Маркса, 41. 
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ). Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради, код за ЄДРПОУ 04055251.
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти міського бюджету.
3. Процедура закупівлі. Запит цінових пропозицій.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги таксі та послуги з оренди пасажирських 

автомобілів з водієм, код ДК 016-97 :  60.22.1.
4.2. Кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг.
Місто Кіровоград, Кіровоградська область та територія України відповідно до завдання 
Замовника. 
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки 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. ВДЗ № 31 (477) від 14.03.2011р., № 003048.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель. ВДЗ № 41 (487) від 06.04.2011р., № 033034.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно 
вигідною. 01.04.2011р.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю. 15.04.2011р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
6.3.1. Дата прийняття рішення.
6.3.2. Причина.
7. Ціна договору про закупівлю. 199999,00 грн. (з ПДВ).
8. Інформація про переможця торгів:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Автомобільна база Кіровоградської 
обласної ради. 
8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 05402683.
8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи).
25015, м.Кіровоград, Вул. Полтавська, 22-б.
8.4. Номер телефону, телефаксу. (0522)378331, (0522)240950.

Голова комітету  з конкурсних торгів            ____________________     І.М.Василенко 
М.П.                                                                         (підпис)


