
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2017-08-19-000678-a 

 

1. Найменування замовника: ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26503980 

3. Місцезнаходження замовника: 84121, Україна, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Банківська, буд. 79-А 
 
4. Конкретна назва предмета закупівлі 5. Коди відповідних 

класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

6. Кількість товарів або 
обсяг виконання робіт 
чи надання послуг 

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

8. 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 (додаткові роботи)  

ДК 021:2015: 45454000-4 — 
Реконструкція  

1 роботи  84300, Україна, Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. 
Дружби в р-ні парку Пушкіна  

до 31 грудня 2018  

 

Інформація про учасника (учасників) 
 
9. Найменування учасника (учасників) (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові 
(для фізичної особи), з яким (якими) проведено 
переговори 

10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер 
облікової картки платника податків учасника 
(учасників), з яким (якими) проведено переговори 

11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або 
місце проживання (для фізичної особи) учасника 
(учасників), з яким (якими) проведено переговори, 
телефон 

12. Ціна 
пропозиції 

ТОВ "БК КРАММІСЬКБУД"  34546602  84333, Україна, Донецька область, Краматорськ, 
вул. Архипа Куїнджи, б 14  
 
+380626414509  

14 095 234.80 
UAH з ПДВ  

 
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України “Про публічні закупівлі” 
cт. 35, п 6 необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для 
виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним 
(первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору 
 
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі 



Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 “Про обласний бюджет на 2017 рік” (із змінами), 
від 04.07.2016 № 548 «Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької 
області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» передбачено фінансування на об'єкт «Реконструкція фізкультурно-
оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна в м. Краматорськ Донецької області" (додаткові 
роботи)». 
Джерело фінансування - обласний бюджет; очікувана вартість закупівлі 16 995 030,00 грн з ПДВ, строк виконання робіт - 180 днів з дня підписання договору. 
Тендерний комітет 17.11.2016 р. оголосив закупівлю робіт за об’єктом "Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним 
льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна в м. Краматорськ Донецької області" з очікуваною вартістю 56 108 391,60 грн. з ПДВ, ідентифікатор закупівлі UA-2016-
11-17-000645-a. Переможцем торгів визначено ТОВ "Будiвельна Компанiя Краммiськбуд", з яким укладено договір підряду від 26.12.2016р. № 166/буд на суму 54 189 924,00 
грн. з ПДВ. 
Підрядна організація, здійснюючи будівельні роботи на об’єкті, зіткнулася з недоліками, що містить проект реконструкції, та спираючись на свій досвід з монтажу 
аналогічних споруд, запропонувала змінити проектне рішення щодо застосування металевих конструкцій споруди та комунікацій до холодильного обладнання. 
Замовник будівництва розглянув пропозиції підрядної організації та погодився з ними, тому Замовником проектних робіт – КП "Міст" - було замовлено коригування 
проекту. 
Відповідно до результатів розгляду відкоригованої кошторисної документації, що містить експертний звіт від 01.06.2017р. № 941/е/17, загальна кошторисна вартість 
будівництва у поточних цінах на 01.06.2017р. складає 83 372 578,25 грн. 
Таким чином, вартість додаткових робіт в частини нових проектних рішень складає 16 995 030,00 грн. з ПДВ та не перевищує 50% первинного договору. 
Нові роботи, що передбачені у відкоригованому проекті, по суті є продовженням робіт, які технологічно пов`язані з вже виконаними, і становлять невід`ємну частину 
реконструкції комплексу. Таким чином, існує необхідність у виконанні додаткових робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані 
обставини необхідними для виконання проекту. 
Враховуючи, що виконавець ТОВ "Будiвельна Компанiя Краммiськбуд" з початку 2017 року виконувало роботи по реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу, тому 
вважається за доцільне застосувати у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону України "Про публічні закупівлі" переговорну процедуру закупівлі в одного учасника та в якості 
виконавця робіт обрати саме ТОВ "Будiвельна Компанiя Краммiськбуд". 
Тендерним комітетом 19.08.2017 (протокол № 144-П2 від 19.08.2017) проведені переговори з ТОВ "Будiвельна Компанiя Краммiськбуд, на яких учасник надав усі документи, 
підтверджуючі кваліфікаційні вимоги згідно ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі», а також представив договірну ціну, графік для виконання робіт по об'єкту та 
необхідні копії документів підприємства, ліцензії та дозвільні документи. 
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: розпорядження голови облдержадміністрації керівника обласної військово-
цивільної адміністрації від 04.07.2016 № 548 (зі змінами), від 22.12.2016 № 1171 (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2016-11-17-000645-a; 
експертний звіт від від 01.06.2017р. № 941/е/17. 


