
 

ЗВІТ  
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

 

 N 3 від 15 грудня 2015 року  
 

1. Замовник: 
1.1. Найменування. Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради,  
1.2. Код за ЄДРПОУ. Код 23227605 
1.3. Місцезнаходження. Україна, 25006, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна,41. 
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, 

по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв'язку, e-mail). Сурнін Сергій Васильович, начальник спецбюджетного відділу  – 
голова комітету з конкурсних торгів, тел. (0522)-24-49-57, тел./факс (0522)-24-66-58  
м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна,41, к. 409, ukb_kmr@ukr.net  

 

2. Предмет закупівлі:  
2.1. Найменування. 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 товару або обсяг виконання  робіт  чи  надання послуг. 1 об’єкт 
2.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг.  
       м. Кіровоград, вул. вул. Фортеця, 21 
2.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг.         
Грудень 2015 року 
 

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:  
    3.1. Адреса   веб-сайту,   на   якому   замовником  додатково розміщувалась інформація про 
закупівлю (у разі наявності). WWW.kr-rada.gov.ua. 

3.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель від  

03.12.2015 № 392(03.12.2015) за № 238454.  
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури  

закупівлі, розмішеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель від  
03.12.2015 № 392(03.12.2015) за № 238454.  
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 

застосування переговорної процедури, розмішеного на веб-порталі Уповноваженого органу з 
питань закупівель від 04.12.2015 № 393/1/1(04.12.2015) за № 242098.  

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель  

15.12.2015 № 400/1/1 (15.12.2015) за № 249759 
 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі 27.11.2015 
 

5. Інформація щодо проведення переговорів  
28.11.2015, 09.00, к. 409, вул. Велика Перспективна,41  
 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 
339 956,70 грн., (триста тридцять дев´ять тисяч дев´ятсот п´ятдесят шість гривень                     

70 копійок.), без ПДВ   
 

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір  
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.   
Приватне підприємство  "Ескалібур- 3000"; 
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.  
Код ЄДРПОУ 36023148, 
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 
 вул. Декабристів, 22/75, кв. 11, м. Кіровоград, тел. 0522 24-48-54, 

 

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 
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15 грудня 2015 року, 339 956,70 грн., (триста тридцять дев´ять тисяч дев´ятсот п´ятдесят 
шість гривень 70 копійок.), без ПДВ   

 

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі. 
 

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством 
вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно 
зі статтею 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель".  

Учасник, згідно з запрошенням, надав документи щодо відповідності кваліфікаційним 
критеріям: довідки з обслуговуючого банку про розрахунковий рахунок та про відсутність 
заборгованості; копії звіту про фінансові результати, балансу та ліцензії. 

 

11. Інша інформація. 
 

12. Склад  комітету  з   конкурсних торгів 
 

Сурнін С.В. Голова комітету з конкурсних торгів, начальник спецбюджетного відділу   
                                                             (посада, прізвище, ініціали) 

 

Пуляєва Г.В. Заступник голови комітету з конкурсних торгів, спеціаліст І категорії 
планово-виробничого відділу 

           (посада, прізвище, ініціали) 
 

Воротнюк М.В. Секретар комітету з конкурсних торгів, спеціаліст І категорії виробничо-
технічного сектору спецбюджетного відділу 

                              (посада, прізвище, ініціали) 
 

Гончар С.В. Член комітету з конкурсних торгів, головний бухгалтер  
                                      (посада, прізвище, ініціали) 

 

Ярюхіна К.В. Член комітету з конкурсних торгів, спеціаліст І категорії планово-виробничого  
                                      (посада, прізвище, ініціали) 

відділу 
 

 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів  –   
 

 Сурнін С.В.                                                                                                     _______________   
(прізвище, ініціали)                       (підпис)    М. П.  


