
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України

26.07.2010 N 922
 ЗВІТ

про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій 
N 1 від 20 квітня 2011 року

1. Замовник:
1.1. Найменування. Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04055251.
1.3. Місцезнаходження. 25022, м. Кіровоград, вул. К. Маркса, 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). Кривич Ганна Миколаївна, т.в.о.заступника 
начальника відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради, м.Кіровоград, вул.К.Маркса,41, тел. (0522) 246467, факс. (0522) 240805; 245606, е-mail: 
kir_buhmvk@ukr.net; Вовенко Олег Анатолійович, головний спеціаліст відділу правового 
супроводу діяльності міського голови, секретаря міської ради, органів міської ради 
управління правового забезпечення адміністративного департаменту, тел. (0522) 22-85-83.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ). Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради, код за ЄДРПОУ 04055251.
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти міського бюджету.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування. Послуги таксі та послуги з оренди пасажирських автомобілів з 
водієм, код ДК 016-97 :  60.22.1.
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. Автотранспортні послуги для службових поїздок 
посадових осіб виконавчого комітету Кіровоградської міської ради.
4. Інформування про процедуру закупівлі:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася 
інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 
проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності). WWW.kr-rada.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-
порталі Міністерства економіки України. ВДЗ № 31 (477) від 14.03.2011р., № 003048.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. ВДЗ № 41 (487) 
від 06.04.2011р., № 033034.
4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових 
пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань 
державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України. ВДЗ № 
47 (493) від 20.04.2011р., № 045523.
5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.
5.1. Кількість учасників процедури закупівлі.2 (два).
5.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
1) Автомобільна база Кіровоградської обласної ради;
2) КП «Автобаза № 1». 
5.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 1) 05402683; 2) 34811402.
5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).
1) 25015, м.Кіровоград, Вул. Полтавська, 22-б;
2) 50007, м.Кривий Ріг, Вул. Іллічівська, 63.



6. Інформація щодо цінових пропозицій:
6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час). 31.03.2011р. до 12:00.12:00
6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 31.03.2011р., 14:00.12:00
6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 2 (дві).
6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення.-
6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.
1) Автомобільна база Кіровоградської обласної ради: 
Ціна (з ПДВ) за 1 мото/годину: Хюндай Соната  18,57 грн.; ДЕУ Леганза 18,57 грн.; ГАЗ 
3110 18,57 грн.;
Ціна (з ПДВ) за 1 км пробігу:  Хюндай Соната  2,40 грн.; ДЕУ Леганза 2,04 грн.; ГАЗ 3110 
2,04грн.
КП «Автобаза № 1»: 
Ціна (з ПДВ) за 1 мото/годину: Пежо 406 (еквівалент Хюндай Соната) 61,13 грн.; Пежо 406 
(еквівалент ДЕУ Леганза) 61,13 грн.; ВАЗ 2105 (еквівалент ГАЗ 3110) 59,45 грн.;
Ціна (з ПДВ) за 1 км пробігу:  Пежо 406 (еквівалент Хюндай Соната)  2,44 грн.; Пежо 406 
(еквівалент ДЕУ Леганза) 2,44 грн.; ВАЗ 2105 (еквівалент ГАЗ 3110) 2,06грн.
6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам 
замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ): 
Ціна за 1 мото/годину цифрами: 18,57 грн., словами: Вісімнадцять гривень 57 копійок; 
ціна за 1 км пробігу цифрами: 2,40 грн.; 2,04 грн., словами: Дві гривні 40 копійок, Дві гривні 
04 копійки.
Загальна вартість пропозиції відповідає розміру бюджетного призначення на визначений 
період та складає (з ПДВ) _199999,00 грн._;

(цифрами)
___Сто дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень__.

(словами)
6.7. Дата акцепту пропозиції. 01.04.2011р.
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Автомобільна база Кіровоградської
обласної ради. 
7.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 05402683.
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 25015, м.Кіровоград, Вул. Полтавська, 22-б,
(0522)378331, (0522)240950.
8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 15.04.2011р., 199999,00 грн.(з ПДВ).
9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.-
10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:
10.1. Дата прийняття рішення.-
10.2. Підстави.-
11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим 
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників 
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, 
встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність 
учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають 
встановленим законодавством вимогам. Автомобільна база Кіровоградської обласної 
ради, КП  «Автобаза № 1». 
11.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників 
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не 
відповідають встановленим законодавством вимогам.-
11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
Автомобільна база Кіровоградської обласної ради, КП  «Автобаза № 1». 
11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та 
підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.-



12. Інша інформація.
Керуючись ст. 35 Закону України «Про здійснення державних закупівель», та враховуючи, 
що вартість закупівлі не перевищує 200 000,00 грн., проводиться закупівля послуг таксі та 
послуг з оренди пасажирських автомобілів з водієм, код ДК 016-97: 60.22.1. із застосуванням 
процедури запиту цінових пропозицій.
13. Склад комітету з конкурсних торгів
Голова комітету: Василенко І.М. – директор департаменту розвитку торгівлі, побутового                      
обслуговування, транспорту та зв’язку – заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради;
Заступник голови комітету: Єльчанінова Л.Г. – т.в.о. директора адміністративного 
департаменту – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
Секретар комітету: Кривич Г.М. –  т.в.о. заступника начальника відділу бухгалтерського 
обліку Кіровоградської міської ради; 
Члени комітету: Вовенко О.А. – головний спеціаліст відділу правового супроводу діяльності 
міського голови, секретаря міської ради, органів міської ради управління правового 
забезпечення адміністративного департаменту;
Горват Х.Ю.– відповідальний секретар адміністративної комісії (головний спеціаліст) 
управління правового забезпечення адміністративного департаменту.
__________________________________________________________________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).


