
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2020-12-04-013468-b 

 

Найменування замовника: ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або 
правоохоронний орган 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 26503980 

Місцезнаходження замовника: Україна, м. Слов’янськ, 84122, Донецька область, вул. 
Ярослава Мудрого, 9 

Вид предмета закупівлі: Роботи 

Узагальнена назва предмета закупівлі: "Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з 
будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. 
Дружби в районі парку ім. Пушкіна в м.Краматорськ 
Донецької області" (завершення робіт) 

 

Hазва предмета закупівлі Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)  

Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

"Реконструкція фізкультурно-
оздоровчого комплексу з 
будівництвом спортивної 
споруди зі штучним льодом 
по вул. Дружби в районі 
парку ім. Пушкіна в 
м.Краматорськ Донецької 
області" (завершення робіт)  

ДК 021:2015: 45454000-
4 — Реконструкція  

1 роботи  Україна, 
Краматорськ, 
84300, Донецька 
область, вул. 
Дружби в районі 
парку ім. Пушкіна  

до 31 грудня 
2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 
Подія Опис Тип 

оплати 
Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Iнша 
подія  

«Замовник» може перерахувати «Підряднику» 
попередню оплату відповідно до вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 та 
постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 
№1764 (із змінами). Попередня оплата може 
надаватися у розмірі до 30 відсотків річного обсягу 
фінансування в межах строку, який установлено абз. 3 
п.1 постанови Кабінету міністрів України від 
04.12.2019 № 1070. Загальний обсяг попередньої 
оплати не може перевищувати 30% договірної ціни. 
Розмір і кількість платежів у рамках розміру, що 
зазначено абз. 2 п. 4.2 даного договору, визначається 
виходячи із реального стану виконання робіт, 

Аванс  90  Календарні 30  



помісячного розподілу бюджетних асигнувань, 
сезонністю робіт, тощо. «Підрядник» зобов'язується 
використати кожну частину отриманої попередньої 
оплати протягом трьох місяців після одержання 
оплати. При терміні виконання робіт, визначеному у 
графіку виконання робіт (Додаток №2 до договору), 
меншому ніж три місяці, «Підрядник» зобов'язується 
використати отриману попередню оплату до спливу 
цього терміну. По закінченні терміну невикористані 
кошти повертаються на рахунок «Замовника», але не 
пізніше останнього дня терміну відпрацювання 
попередньої оплати. Попередня оплата здійснюється 
шляхом спрямування бюджетних коштів на 
небюджетні рахунки «Підрядника», відкриті на його 
ім’я в органах Державної казначейської служби у 
встановленому законодавством порядку відповідно до 
вимог п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 
04.12.2019 №1070. «Підрядник» підтверджує 
використання коштів отриманої попередньої оплати 
актами виконаних підрядних робіт, складених за 
формою КБ 2в, і довідками про вартість виконаних 
підрядних робіт, складених за формою КБ 3.  

Iнша 
подія  

Оплата здійснюється поетапно проміжними 
платежами на підставі підписаних сторонами актів 
виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-
2в, актів змонтованого або встановленого обладнання і 
довідок про вартість виконаних підрядних робіт, 
складених за формою КБ-3. Строк оплати – 35 
робочих днів – є орієнтовним і в будь-якому разі 
розрахунки проводяться в період дії договору  

Пiсляоплата 35  Робочі  65  

Iнша 
подія  

Замовник має право здійснювати кінцевий розрахунок 
у розмірі до 5 % від Договірної ціни, після виконання і 
приймання всіх передбачених Договором робіт, 
отримання документа про готовність об’єкта до 
експлуатації, протягом 35 робочих днів з дня передачі 
об’єкта експлуатуючій організації, при відсутності 
обмеження руху коштів по казначейським рахункам, а 
у разі настання останньої події в іншому бюджетному 
році, ніж в якому проводилося виконання робіт - при 
наявності лімітних призначень у поточному році та 
коштів на казначейських рахунках  

Пiсляоплата 35  Робочі  5  

 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  Обласний бюджет Донецької області  15204843.6 UAH  
Інформація про учасника (учасників): 
 

Найменування 
постачальника товарів, 
виконавця робіт чи 
надавача послуг 

Ідентифікаційний код учасника в 
ЄДР або реєстраційний номер 
облікової картки платника 
податків або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та 
офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і 
мають відмітку у паспорті) 
постачальника товарів, виконавця 
робіт чи надавача послуг 

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори 

Узгоджена 
ціна 
пропозиції 
учасника 
процедури 
закупівлі 



ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ 
КРАММІСЬКБУД"  

34546602  84333, Україна, Донецька 
область, місто 
Краматорськ, ВУЛИЦЯ 
АРХИПА КУЇНДЖІ 
будинок 14  
 
+380626414509  

14 400 425.61 
UAH з ПДВ  

 
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону 
України “Про публічні закупівлі”  
Виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, що 
передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або 
здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи 
послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю 
 
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, 
технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі 
Департамент є замовником з виконання будівельних робіт за інфраструктурним проектом: "Реконструкція 
фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в 
районі парку ім. Пушкіна в м. Краматорськ Донецької області" (далі – проєкт будівництва). Задля продовження 
реалізації відкоригованого проєкту будівництва департамент у 2019 році здійснив оголошення закупівлі робіт за 
процедурою та з переможцем торгів ТОВ "БК КРАММІСЬКБУД" 13.12.2019 уклав договір підряду № 123б-19 з 
ціною 72 779 707,2 грн. Під час реалізації проєкту будівництва постала необхідність у зміні проєктних рішень в 
частині включення до нього робіт, не зазначених у початковому проєкті будівництва, але які є складовою 
реконструкції Об'єкту та без проведення яких неможливо завершення технологічних процесів будівництва. У 
зв’язку з включенням у проєкт будівництва додаткових робіт постала потреба у додатковій закупівлі робіт. 
Також, у зв'язку з тим, що роботи, що зазнали змін, виконувати стало неможливо, тому вартість договору 
відповідно до додаткової угоди № 3 від 26.11.2020 було зменшено до 53 906 459,36 грн. Коригування проєкту 
будівництва призвело до появи додаткових робіт, очікувана вартість яких складає 15 204 843,60 грн. Таким 
чином загальна вартість додаткових робіт до договору № 123б-19 становить менше ніж 50% від ціни основного 
договору – № 123б-19 зі змінами. 
Отже, враховуючи, що є необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт саме у ТОВ "БК 
КРАММІСЬКБУД", тому у департаменту, згідно положень пункту 5 частини 2 ст. 40 Закону України "Про 
публічні закупівлі" є підстава для застосування переговорної процедури закупівлі та проведення переговорів з 
попереднім виконавцем цих робіт. Документами, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 
процедури є:  
1) звіт про результати проведення процедури закупівлі за закупівлею ID: UA-2019-10-25-002950-b від 13.12.2019; 
2) повідомлення про внесення змін до договору від 26.11.2020 за закупівлею ID: UA-2019-10-25-002950-b від 
13.12.2019; 
3) експертний звіт філії ДП "Укрдержекспертиза" в Донецькій області від 25.04.2019 № 05-0173-18 щодо 
розгляду проєктної документації за робочим проєктом "Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з 
будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна в м. 
Краматорськ Донецької області" (коригування); 
4) експертний звіт ДП "Укрдержекспертиза" від 16.11.2020 № 05-0703-20 щодо розгляду проєктної документації 
на будівництво за робочим проєктом "Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом 
спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна в м. Краматорськ Донецької 
області" (коригування). 
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