№ 428)

ПРОТОКОЛ
відхілення цінових пропозицій
від 26 березня 2012 року, м.Кіровоград

1. Замовник:
1.1. Найменування. Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04055251.
1.3. Місцезнаходження. вул. Велика Перспективна, 41, м. Кіровоград, 25022.
2. Інформація про предмет закупівлі: код 60.22.1 - послуги таксі та послуги з оренди
пасажирських автомобілів з водієм.
3. Процедура закупівлі. Запит цінових пропозицій.
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель. № 104747, ВДЗ № 28 (630) від 05.03.2012р.
5. Розкриття цінових пропозицій відбулося __22.03.2012р._ __10.30.___.
(дата)

(час)

Місце розкриття _25022, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 213_
6. Проведення оцінки цінових пропозицій відбулося __26.03.2012р._ __10.00.___.
(дата)

(час)

7. Перелік відхілених цінових пропозицій та підстави такого відхілення:
Номер і дата
реєстрації
цінової
пропозиції
1

№ 3 від
20.03. 2012р.

Назва учасника

Причина відхілення
та її обгрунтування

2

3

ПП «Кіровоград Авто Тур»,
код ЄДРПОУ 36120112
м.Кіровоград,
вул.Генерала Родимцева, 121а
телефон : (0522)275657

Відповідно до частини 6 статті 36 Закону
України № 2289-VІ «Про здійснення
Державних закупівель» цінова пропозиція
не відповідає вимогам замовника,
зазначеним у запиті:
- відсутній звіт про рух грошових коштів;
- відсутня довідка з обслуговуючого
банку про відсутність заборгованості за
кредитами;
- цінова пропозиція надана лише на
один автомобіль замість трьох, необхідних
замовнику.

Рішення комітету з конкурсних торгів:
1. Відхілити цінову пропозицію ПП «Кіровоград Авто Тур» відповідно до частини 6
статті 36 Закону України № 2289-VІ «Про здійснення Державних закупівель».

2. Відповідно до частини 2 ст.29 Закону України № 2289-VІ «Про здійснення Державних
закупівель» інформацію про відхілення цінової пропозиції із зазначенням
аргументованих підстав надіслати учаснику, пропозиція якого відхілена, протягом
трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення та оприлюднити відповідно до
ст.10 Закону.
Голосували:
«За» - 4, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів:
Керуючий справами виконавчого комітету Кіровоградської міської ради ради
________Єльчанінова Л.Г._____

___________________

(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени комітету з конкурсних торгів:
Головний спеціаліст сектору правового супроводу діяльності міського голови, секретаря
міської ради та виконавчих органів міської ради
________Вовенко О.А._____
___________________
(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради
___________________
____Кривич Г.М.____________._____
(посада, прізвище, ініціали)

Голова комітету з конкурсних торгів

(підпис)

___Василенко І.М.___
(прізвище, ініціали)

__________________
(підпис )

М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів

____ Горват Х.Ю.____
(прізвище, ініціали)

__________________
(підпис)

