
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

UA-2017-03-16-001819-b

1. Найменування замовника:
Управління капітального 
будівництва Кіровоградської 
міської ради

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 23227605

3. Місцезнаходження замовника:

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

4.
Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками:

Хоменко Сергій Анатолійович, 
0522246658, ukb@krmr.gov.ua

5. Конкретна назва 
предмета закупівлі

6. Коди 
відповідних 
класифікаторів 
предмета 
закупівлі (за 
наявності)

7. 
Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг

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

9. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг



будівельно-монтажні 
роботи за проектом "Нове 
будівництво котельні по 
вул. Комарова, 54 для 
забезпечення 
теплопостачанням будівель 
КЗ "НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 17-центр естетичного 
виховання "Калинка", вул. 
Комарова, 54;"Санаторний 
ДНЗ (ясла-садок) № 65 
"Лукомор'я", вул. Курганна, 
2-а; "КЗ" ДНЗ (ясла-садок) 
компенсуючого типу для 
дітей з вадами опорно-
рухового апарату "Оленка" 
№ 22, вул. Комарова, 60; 
ДНЗ (ясла-садок) № 48 
"Журавочка", вул. 
Академіка Тамма (Героїв 
Сталінграда), 27, м. 
Кропивницький 
(Кіровоград)"

ДК 021:2015: 
45251200-3 — 
Будівництво 
теплових 
станцій

ДК 016:2010: 
000 — Не 
визначено

1 шт. 25006, Україна, 
Кiровоградська 
область, НОВЕ, 
м. 
Кропивницький 
(Кіровоград), 
вул. Комарова, 
54

від 
21.04.2017
до 
29.12.2017

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом 
або очікувана вартість предмета закупівлі:

7 202 486 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 7 202.49 UAH

12. Математична формула, яка буде застосовуватися 
при проведенні електронного аукціону для 
визначення показників інших критеріїв оцінки:

відсутня 

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 01.04.2017 00:00

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції 
(якщо замовник вимагає його надати):

0 UAH

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо 
замовник вимагає його надати):

відсутній

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій 03.04.2017 , після завершення 
електронного аукціону 

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 03.04.2017 15:03

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній

19. Кількість учасників, з якими буде укладено 
рамкову угоду:

відсутня


