
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2016-11-15-000922-b

1. Найменування замовника:
Управління капітального 
будівництва Кіровоградської 
міської ради

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 23227605

3. Місцезнаходження замовника:

25006, УКРАЇНА, 
Кiровоградська область обл., 
КІРОВОГРАДСЬКА 
ОБЛАСТЬ/М.КІРОВОГРАД, вул. 
Велика Перспективна, 41, каб. 
410

4. Конкретна назва 
предмета закупівлі

5. Коди 
відповідних 
класифікаторів 
предмета 
закупівлі (за 
наявності)

6. 
Кількість 
товарів 
або обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг

7. Місце поставки товарів 
або місце виконання робіт 
чи надання послуг

8. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг

Додаткові 
будівельно-
монтажні роботи за 
проектом 
"Реконструкція 
перегороджувальної 
споруди на р. Інгул 
по вул. 
Михайлівській"

ДК 021:2015: 
99999999-9 — 
Не визначено 
ДК 016:2010: 
000 — Не 
визначено

1 шт. УКРАЇНА, 25006, 
Кiровоградська область, 
КІРОВОГРАДСЬКА 
ОБЛАСТЬ/М.КІРОВОГРАД, 
м. Кропивницький 
(Кіровоград), р. Інгул, вул. 
Михайлівська

від 
28.11.2016
до 
12.12.2016

Інформація про учасника (учасників)



9. Найменування 
учасника (учасників) 
(для юридичної 
особи) або прізвище, 
ім’я, по батькові (для 
фізичної особи), з 
яким (якими) 
проведено переговори

10. Код згідно з 
ЄДРПОУ/реєстраційний 
номер облікової картки 
платника податків учасника 
(учасників), з яким (якими) 
проведено переговори

11. Місцезнаходження 
(для юридичної особи) 
або місце проживання 
(для фізичної особи) 
учасника (учасників), з 
яким (якими) проведено 
переговори, телефон

12. Ціна 
пропозиції

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"КРОНОС-ЛІДЕР"

38436025 25031, УКРАЇНА, 
Кiровоградська область, 
КІРОВОГРАД, вул. 
Промислова,15 

0522569269

404 900 
UAH з 
ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої 
статті 35 Закону України “Про публічні закупівлі”

cт. 35, п 6 необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у 
початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для 
виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім 
виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним (первинним) 
договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного 
(первинного) договору

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

При проведенні робіт на об"єкті "Реконструкція перегороджувальної споруди на р. Інгул по 
вул. Михайлівській" виникла необхідність проведення додаткових робіт, які не були 
враховані в попередньому проекті для забезпечення надійності та довготривалого строку 
експлуатації перегороджувальної споруди


