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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

25006, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 41, ЄДРПОУ 23227605,  
тел./факс (0522) 24-66-58, e-mail: ukb_kmr@ukr.net 

 

_____________ № ______________ 
 

на № __________ від ____________ 
 

        ПП "Ескалібур- 3000", 
        Код ЄДРПОУ 36023148, 
        вул. Декабристів, 22/75,  
        кв. 11, м. Кіровоград, 
        тел. 0522 24-48-54, 

 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за  

результатами застосування переговорної процедури закупівлі 
 

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. Предмет закупівлі: 
 

2.1. Найменування предмета закупівлі. 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". 

 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.   
1 об’єкт 
 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг.  
м. Кіровоград, вул. вул. Фортеця, 21 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг.  
грудень  2015 року 
 

3. Процедура закупівлі. Переговорна процедура закупівлі 
 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
розмішеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель від 03.12.2015                      
№ 392(03.12.2015) за № 238454.  

 

5. Учасник-переможець: 
 

5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.  
Приватне підприємство  "Ескалібур- 3000". 
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5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків 
 Код ЄДРПОУ 36023148, 

 

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної 
особи), телефон, телефакс.  

вул. Декабристів, 22/75, кв. 11, м. Кіровоград, 25006, тел. 0522 24-48-54, 
 

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, 
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури):  

339 956,70 грн.,  (триста тридцять дев´ять тисяч дев´ятсот п´ятдесят шість гривень                    
70 копійок.     

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової 
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури). 

04 грудня 2015 року 
 

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю. 
 не раніше ніж через 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 
застосування переговорної процедури закупівлі 
 
 
 

Голова комітету з конкурсних торгів –  
начальник спецбюджетного відділу            С.Сурнін 
 
 
 

 
№ 393/1/1(04.12.15) від 04.12.2015,  
№ 242098, вх. 15121WQ722693 

Відповідальна особа:  
Сурнін Сергій Васильович 
Тел./факс (0522)-24-66-58, 066-129-21-07 

 


