
ЗВІТ 

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів 

№ б/н від 03.09.2012 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» 

Дружківської міської ради. 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35626526. 

1.3. Місцезнаходження: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна,15а. 

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками: Кузьменко 

Сергій Олександрович, начальник КП «Управління капітального будівництва» 

Дружківської міськради Донецької області, 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. 

Леніна 15-а, каб. № 1, тел/факс (06267) 4-20-17, e-mail: oks_dgs@meta.ua. 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ): Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської 

ради,  ЄДРПОУ 26443858. 

2. Джерело фінансування закупівлі: міський бюджет м. Дружківки. 

3. Предмет закупівлі: 

3.1. Найменування: будівництво «Нової сучасної спортивної споруди зі штучним льодом, 

розташованої по вул. Севастопольська, 5 у м. Дружківка» (мережі електропостачання). 

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: будівельні роботи. 

4. Процедура закупівлі: відкриті торги. 

5. Інформування про процедуру закупівлі: 

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася 

інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua. 

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 

закупівлю (у разі наявності): - . 

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: «ВДЗ» № 82/2 

(684/2) від 09.07.2012 р. 

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених 

Законом): - . 

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, 

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 



закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України:  «ВДЗ» №99 (701) 

від 17.08.2012 

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в 

державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та 

розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: №283082, ВДЗ №108 (710) від 

07.09.2012  

 5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у 

відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -. 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних 

Торгів: 

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два). 

6.2.1 Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ТОВ «Донецька інноваційна компанія». 

6.3.1 Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 33340192. 

6.4.1 Місцезнаходження: м.Донецьк, вул.Університетська, 80а. 

6.2.2 Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ПАТ «Південспецбуд». 

м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2. 

6.3.2 Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 01416731. 

6.4.3 Місцезнаходження: м.Харків, вул. Малом’ясницька,2 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів: 

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 09.08.2012 10:00. 

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 09.08.2012 10:20. 

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві). 

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі 

застосування процедури двоступеневих торгів): - . 

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:  

ТОВ «Донецька інноваційна компанія» 2160525,0 грн. (з урахуванням ПДВ); 

ПАТ «Південспецбуд» 3940302,0 грн. (з урахуванням ПДВ). 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: - . 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів: 

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: 

1. Найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 2160525,0 грн. (з урахуванням ПДВ) ; 

2. Найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 3940302,0 грн. (з урахуванням ПДВ); 

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 2160525,00 грн. ( з урахуванням 

ПДВ);  



Два міліонна сто шістдесят тисяч п’ятсот двадцять п’ять гривень 00 копійок (з 

урахуванням ПДВ) 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 15.08.2012 р. 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:  

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ТОВ «Донецька інноваційна компанія». 

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 33340192. 

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 

телефон, телефакс: м. Донецьк, вул. Університетська, 80а. 

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 03.09.2012, 2160525,0 грн. (з 

урахуванням ПДВ). 

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало 

місце): - . 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: 

12.1. Дата прийняття рішення: - . 

12.2. Причини: - . 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим 

законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників 

кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність 

обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: 

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність 

учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають 

встановленим законодавством вимогам. 

1. ТОВ «Донецька інноваційна компанія» 

Товариство має необхідну матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками 

відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у 

виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність; 

2. ПАТ «Південспецбуд» 

3. Товариство має необхідну матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками 

відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у 

виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність. 

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність 

учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані 

документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: - . 

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 

Закону: 



1. ТОВ «Донецька інноваційна компанія»; 

2. ПАТ «Південспецбуд». 

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, 

та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: - . 

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури): 

Критерієм оцінки є «Ціна». 

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. 

Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим 

(найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для 

решти пропозицій визначається за формулою: 

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100,  де 

Бобчисл  – обчислювана кількість балів; 

Цmin        – найнижче значення за критерієм «Ціна»; 

Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого 

обчислюється; 

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна». 

Відповідно до зазначеної методики, учасник ТОВ «Донецька інноваційна компанія» 

отримав 100 балів, учасник ПАТ «Південспецбуд» отримав 55 балів. 

15. Склад комітету з конкурсних торгів: 

• інженер-економіст Мороз Т.В.          

• прибиральниця Павленко Т.В. 

• голова комітету з конкурсних торгів  Кузьменко С.О. 

• секретар комітету з конкурсних торгів Глубока С.І. 

 

 
Голова комітету з конкурсних торгів                          Кузьменко С.О.             

  


