
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2019-10-25-002950-b 
 

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

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26503980 

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

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

Юрій Винокуров, +380932682037, bud.d@dn.gov.ua 

41. Вид предмета закупівлі: Роботи 

5. Конкретна назва предмета 
закупівлі (102. Джерело 
фінансування 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 

"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) 

ДК 021:2015: 
45454000-4 — 
Реконструкція 

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

до 31 грудня 
2020  

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

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. При цьому, 
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. Строк оплати – 35 робочих днів – є 
орієнтовним і в будь-якому разі розрахунки проводяться в 
період дії договору.  

Пiсляоплата  35  Робочі 70  

Iнша 
подія  

Замовник, після отримання дозвільних документів на 
виконання будівельних робіт та визначення відсутності 
негативного фінансового результату Підрядника, має право 
надати аванс (для об’єктів будівництва і реконструкції) 
відповідно до п.19 постанови Кабінету Міністрів України від 
27.12.2001 № 1764 (зі змінами) або попередню оплату (для 

Аванс  35  Робочі 30  



об’єктів капітального ремонту) відповідно до п.п. 3 п.1 та п. 2 
постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 
(зі змінами) у розмірі до 30% від річного обсягу 
фінансування, але не більш ніж 30% від Договірної ціни за 
весь період реалізації проекту, який/яку Підрядник 
зобов'язується використати протягом трьох місяців після 
одержання, але у будь-якому разі не пізніше ніж до кінця 
поточного бюджетного року. По закінченні терміну 
невикористані кошти повертаються Підрядником Замовнику, 
але не пізніше останнього дня терміну відпрацювання 
авансу/попередньої оплати. Надання авансу або попередньої 
оплати не є обов’язком Замовника.  

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

72 779 707,20 UAH 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 183 391,22 UAH 

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

PP = P/(1 + (F1 + F2 +… + Fn)/PV), де: 
PP - приведена ціна; 
P - ціна; 
F1…Fn - питома вага інших критеріїв 
оцінки, 
запропонованих учасником; 
PV - питома вага критерію “ціна”  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10 листопада 2019 23:00 

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

295 000,00 UAH 

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

Електронна гарантія 

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

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 11 листопада 2019 14:33  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

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

 


