
ФОРМА ПРОТОКОЛУ 
розкриття тендерних пропозицій 

 

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

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26503980 

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

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

Ігор Ігнатов 

5. Номер процедури закупівлі в електронній 
системі закупівель: 

UA-2019-10-02-002493-b 

6. Конкретна 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" (продовження робіт) (Джерело 
фінансування: бюджетні кошти) 

61. 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" (продовження робіт)  

62. Узагальнена назва частин предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності): 

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

7. Дата та час розкриття тендерної пропозиції: 18 жовтня 2019 13:09  

8. Найменування учасників (для 
юридичної особи) або прізвище, 
ім’я, по батькові (для фізичної 
особи) 

9. Інформація та документи, що 
підтверджують відповідність 
учасника кваліфікаційним 
критеріям, а також інформація та 
документи, що містять технічний 
опис предмета закупівлі. 

10. Інформація 
щодо ціни 
тендерної 
пропозиції до 
початку аукціону 

11. Інформація 
щодо ціни 
тендерної 
пропозиції після 
закінчення 
аукціону 

ТОВ "КРАММIСЬКБУД 
БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ" 

Учасник не відповідає 
кваліфікаційним критеріям по ст.16; 
Не відповідає вимогам тендерної 
документації  
Учасник не відповідає 
кваліфікаційним критеріям, 
установленим в тендерній 
документації; Тендерна пропозиція 
не відповідає вимогам тендерної 
документації  

72 769 369,75  
UAH з ПДВ 

72 769 369,75  
UAH з ПДВ 

ТОВ МОДУЛЬТЕХНОБУД Не надав забезпечення тендерної 
пропозиції якщо таке забезпечення 
вимагалося замовником  
Учасник не надав забезпечення 
тендерної пропозиції, якщо таке 
забезпечення вимагалося 
замовником  

72 779 707,20  
UAH з ПДВ 

72 779 707,20  
UAH з ПДВ 

 














