
 

 

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО  
      Наказ Міністерства економічного  
      розвитку і торгівлі України  
      15.09.2014  № 1106 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
про результати проведення 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. Велика Перспективна,41. 
 

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевих бюджетів 
 

     3. Процедура закупівлі. Відкриті торги 
 

4. Інформація про предмет закупівлі:  
4.1. Найменування предмета закупівлі. код ДСТУ Б Д.1-1:2013 – інше, за ДК 021:2015 – 

45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація", будівельно-монтажні роботи за проектом 
"Капітальний ремонт КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико-математична 
школа ЗОШ І – ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості "Надія", 
вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а (теплосанація)", 

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. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а  
4.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг.  
серпень 2016 – березень 2017 року 
 

     5. Інформування про процедуру закупівлі:  
     5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація 
замовника про закупівлю (у разі такого розміщення). WWW.kr-rada.gov.ua. 

5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
розмішеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань від 13.06.2016                                         
№ 111(13.06.2016) за № 131933  

5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та 
номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів не має 
     5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за 
якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель. 
 

     6. Результат проведення процедури закупівлі:  
 

     6.1. Дата  акцепту  пропозиції конкурсних торгів,  що визнана найбільш економічно 
вигідною.    
     6.2. Дата укладення договору про закупівлю.  

     6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: торги відмінені 
     6.3.1. Дата прийняття рішення. 16 серпня 2016 року 
     6.3.2. Причина. Відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів, які не відповідають 
умовам документації конкурсних торгів (пункти 1, 2, 3 частини 1 ст. 29, абзац 8                           
частини 1 ст. 30 Закону України  "Про здійснення державних закупівель") 
 

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю  
____________________________________________________________________________________________________________________                                         
                                   (цифрами)                                                                                      (словами)  
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8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).  
 

     9. Інформація про переможця торгів:  
 

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.  
 

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.  
 

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 
особи) та номер телефону, телефаксу.  

 

10. Інформація про рамкову угоду. 
10.1. Дата та номер рамкової угоди. 
10.2. Учасники рамкової угоди. 
10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду. 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів –  
начальник спецбюджетного відділу    С.Сурнін 
 
 
 

 
 


