
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
          Наказ Міністерства                                                               
          економічного розвитку                                                       
          і торгівлі України 
          15.09.2014 № 1106 
 
 

ПРОТОКОЛ N 17-16 
оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) 

13 червня 2016 року 
 
 

1. Замовник: 
1.1. Найменування:  
Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради, 
1.2. Місцезнаходження:  
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кіровоград, Україна, 25006 
1.3. Відповідальний за проведення торгів. Сурнін Сергій Васильович,  
     (прізвище, ім'я, по батькові) 

тел./факс 0522- 24-66-58, E-mail: ukb_kmr@ukr.net 
 

2. Інформація про предмет закупівлі: код ДСТУ Б Д.1-1:2013 – інше, за ДК 021:2015 – 
45211000-9 "Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків" 
Будівельно-монтажні роботи за проектом "Нове будівництво багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кіровоград, 102 мікрорайон,            
позиція 28 (добудова)" 
 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
розмішеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель від 25.04.2016                      
№ 79(25.04.2016) за № 107383.  
 

4. Оцінку пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) проведено 
13.06.2016 р.  __1000  . 
                       (дата)            (час) 
 

5. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) та причини їх 
відхилення.  

Керуючись пунктами 1, 2, 3 частини 1 статті 29 Закону України "Про здійснення 
державних закупівель" відхилені пропозиції конкурсних торгів наступних учасників: 

1. ТОВ "Будівельно-промислова компанія "Будресурс-ВГ" на підставі порушень  
пункту 4 частини 2, пункту 2 частини 7, частини 8 розділу 3, Додатків 3, 5, 8 Документації 
конкурсних торгів на закупівлю будівельно-монтажних робіт за проектом "Нове 
будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова,                      
м. Кіровоград, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)", пункту 3.1., додатку С "Форма 
договірної ціни" ДСТУ Б Д.1.1-1:2013; 

 

2. ТОВ "Кіровограджилстрой" на підставі порушень пункту 4 частини 2, пункту 2 
частини 7, частини 8 розділу 3, Додатків 3, 5, 8 Документації конкурсних торгів на 
закупівлю будівельно-монтажних робіт за проектом "Нове будівництво багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кіровоград, 102 мікрорайон, позиція 28 
(добудова)"; 

 

3. ТОВ "Промислово-комерційне підприємство "ЕВІС" на підставі порушень 
пункту 4 частини 2, пункту 2 частини 7 розділу 3, частини 8, Додатків 3, 5 8 Документації 
конкурсних торгів на закупівлю будівельно-монтажних робіт за проектом                                        
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"Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова,                  
м. Кіровоград, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)". 
 

6. Перелік пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), допущених до процедури 
оцінки. 

Приватне підприємство  "Камелот- 3000", 
Приватне підприємство "Осмос-Буд", 

7. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій). 
 

Розрахунок кількості  балів здійснюється за наступною формулою:  
Б = (Цmin/Цобчисл*800) + (Тmin/Тобчисл*200), де 
Б – загальна кількість балів; 
Цmin  - найнижча ціна (з урахуванням виправлених арифметичних помилок); 
Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється (з 

урахуванням виправлених арифметичних помилок); 
800 – максимально можлива кількість балів за критерієм  “Ціна”. 
Тmin  - найменший термін виконання робіт; 
Тобчисл – термін виконання робіт пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для 

якої обчислюється; 
200 – максимально можлива кількість балів за критерієм  “Термін виконання 

робіт”. 
Загальна максимальна кількість балів 1000. 

 

8. Оцінка пропозицій 
Повне найменування (для 
юридичної особи) або 

прізвище, ім'я, по батькові (для 
фізичної особи), код за 

ЄДРПОУ/реєстраційний номер 
облікової картки платника 

податків* учасника процедури 
закупівлі  

Критерії оцінки 
пропозицій 

конкурсних торгів 
(цінових пропозицій)  

Значення показників 
згідно з 

пропозиціями 
конкурсних торгів 

(ціновими 
пропозиціями) за 
критеріями оцінки  

Кількість оціночних 
одиниць за критеріями 
відповідно до методики 

оцінки (не 
заповнюється для 
процедури запиту 

цінових пропозицій)  

Примітка  

Приватне підприємство  
"Камелот-3000", 
Код ЄДРПОУ 33254203, 
 

Ціна  

 

Строк виконання 
робіт  

20 010 998,40 грн  
з ПДВ 

 

375 кал. Днів 

 

1000 балів 

 

Приватне підприємство  
"Осмос-Буд", 
 Код ЄДРПОУ 22212659, 
 

Ціна  

 

Строк виконання 
робіт  

20 911 424,74 грн  
з ПДВ 

 

550 кал. Днів 

 

902 бала 

 

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися  від прийняття реєстраційного  номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) 
 

9. Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) 
(рішення про визнання пропозиції найбільш економічно вигідною).  

За результатами оцінки найбільш економічно-вигідна пропозиція Приватного 
підприємства "Камелот- 3000", яка акцептована. 
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10. Члени комітету з конкурсних торгів  
 

посада, прізвище, ініціали підпис 
Головний бухгалтер Гончар С.М. 
 

 

Спеціаліст І категорії ПВВ Пуляєва Г.В. 
 

 

Головний спеціаліст-юрист Хоменко С.А. 
 

 

Спеціаліст І категорії ПВВ Ярюхіна К.В.  
 

 

 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів  –   
 Сурнін С.В.                                                                                                 _______________   
(прізвище, ініціали)                   (підпис)    М. П.  

 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів    
Воротнюк М.В.         _______________ 
(прізвище, ініціали)                                  (підпис)  


