
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
       Наказ Міністерства економічного  
       розвитку  і торгівлі України  
       15.09.2014  № 1106  
 

ЗВІТ  
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів  

та попередньої кваліфікації  

 N 3 від 30 червня 2016 року  
 

1. Замовник: 
1.1. Найменування. Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради,  
 

1.2. Код за ЄДРПОУ. Код 23227605 
 

1.3. Місцезнаходження. Україна, 25006, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна,41. 
 

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, 
ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду 
міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Сурнін Сергій Васильович, начальник 
спецбюджетного відділу  – голова комітету з конкурсних торгів, тел. (0522)-24-49-57, 
тел./факс (0522)-24-66-58  
м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна,41, к. 409, ukb@krmr.gov.ua 

 

2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.  
2.1. Найменування.  
2.2. Код за ЄДРПОУ.  
2.3. Місцезнаходження.  
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.  
Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради,  
код за ЄДРПОУ 23227605. 
 

3. Предмет закупівлі:  
3.1. Найменування предмета 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)"  

 

3.2. Кількість товару або обсяг виконання  робіт  чи  надання послуг. 1 об’єкт 
 

3.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг.  
м. Кіровоград, вул. Генерала Жадова, позиція 28 
 

3.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг.         
 червень  2016 року – грудень 2017 року 
 

4. Процедура закупівлі.  Відкриті торги 
 

5. Інформування про процедуру закупівлі:  
     5.1. Адреса   веб-сайту,   на   якому   замовником  додатково розміщувалась інформація про 
закупівлю (у разі наявності). WWW.kr-rada.gov.ua. 

 

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

 

5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер 
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів  112(14.06.216) від 14.06.2016 за                             
№ 132327 
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5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на                                  
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель № 121(30.06.2016) від 30.06.2016                        
№ 138901 

 

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір 
про закупівлю. 

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів. 
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі – 5 (п´ять).  
 

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові 
1. ТОВ "Будівельно-промислова компанія "Будресурс-ВГ"; 
2. ПП "Камелот-3000"; 
3. ТОВ "Кіровограджилстрой"; 
4. ПП "ОСМОС-БУД"; 
5. ТОВ "Промислово-комерційне підприємство "ЕВІС". 
 

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
1. Код за ЄДРПОУ 37981029. 
2. Код за ЄДРПОУ 33254203; 
3. Код за ЄДРПОУ 37168181; 
4. Код за ЄДРПОУ 22212659; 
5. Код за ЄДРПОУ 22228057. 
 

6.4. Місцезнаходження/місце проживання. 
1. вул. Шахтарська, 3, с. Неопалимівка, Кіровоградський район, Кіровоградська область, 

27652 
2. вул. Декабристів, 22/75, кв. 11, м. Кіровоград, Кіровоградська область, 25006; 
3. вул. Гоголя, 44, м. Кіровоград, Кіровоградська область, 25006; 
4. вул. Червонозорівська, 7, м. Кіровоград, Кіровоградська область, 25006; 
5. вул. Ельворті (Орджонікідзе), 2, кім. 604, м. Кіровоград, Кіровоградська область, 25002. 
 

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.  
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 27.05.2016 до 09.00 год. 
 

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 27.05.2016 о 10.00 год. 
 

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів 5 (п´ять).  
 

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування 
процедури двоступеневих торгів).— 

 

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.  
1. 16 706 670,38 грн; 
2. 20 010 998,40 грн; 
3. 17 652 328,80 грн; 
4. 20 911 424,74 грн; 
5. 17 042 650,00 грн. 
 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави 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; 
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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 "Нове будівництво 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кіровоград, 102 
мікрорайон, позиція 28 (добудова)". 

 

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів. 
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:  

найнижча ціна пропозиції 
конкурсних торгів 

20 010 998,40 грн (двадцять мільйонів десять тисяч 
дев´ятсот дев´яносто вісім гривень 40 копійок). 
                                     (цифрами і словами) 
 

найвища ціна пропозиції 
конкурсних торгів 

20 911 424,74 грн (двадцять мільйонів дев´ятсот одинадцять 
тисяч чотириста двадцять чотири гривни 74 копійки).   
                            (цифрами і словами) 

 

ціна акцептованої пропозиції 
конкурсних торгів 

20 010 998,40 грн (двадцять мільйонів десять тисяч 
дев´ятсот дев´яносто вісім гривень 40 копійок). 

                                     (цифрами і словами) 
 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 13.06.2016 
 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.  
Приватне підприємство "Камелот-3000", 
 

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.  
Код за ЄДРПОРУ 33254203 
 

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та 
номер телефону, телефаксу.  

25006, м. Кіровоград, вул. Декабристів, 22/75, кв. 11, 0522-24-48-54 
 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 
29.06.2016 
 

11. Підстави для прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке 
мало місце). 

 

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.  
12.1. Дата прийняття рішення.  
12.2. Підстави.   
 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників 
кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав. 

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 
Закону: ПП "Камелот-3000"; ПП "ОСМОС-БУД"; 

 

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 
16 Закону. ТОВ "Будівельно-промислова компанія "Будресурс-ВГ";                                                         
ТОВ "Кіровограджилстрой"; ТОВ "Промислово-комерційне підприємство "ЕВІС". 

 

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону. 
ТОВ "Будівельно-промислова компанія "Будресурс-ВГ"; ПП "Камелот-3000";                                         

ТОВ "Кіровограджилстрой"; ПП "ОСМОС-БУД"; ТОВ "Промислово-комерційне 
підприємство "ЕВІС". 
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13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із 
зазначенням таких обставин для кожного учасника.  Не встановлено 

 

14. Інформація про укладену рамкову угоду. 
14.1. Дата та номер рамкової угоди. 
14.2. Учасники рамкової угоди. 
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду. 
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді. 
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником. 
 

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, 
інформація про субпідрядників). 
 

16. Склад  комітету  з   конкурсних торгів 
 

Голова комітету з конкурсних торгів, начальник спецбюджетного відділу   
                                        (посада, прізвище, ініціали) 
 

Сурнін С.В. 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів, спеціаліст І категорії 
планово виробничого відділу 

           (посада, прізвище, ініціали) 
 

Пуляєва Г.В. 

Секретар комітету з конкурсних торгів, спеціаліст І категорії виробничо-
технічного сектору спецбюджетного відділу 

                              (посада, прізвище, ініціали) 
 

Воротнюк М.В. 

Член комітету з конкурсних торгів, головний бухгалтер  
                                        (посада, прізвище, ініціали) 
 

Гончар С.В. 

Член комітету з конкурсних торгів, спеціаліст І категорії  
планово-виробничого відділу 

(посада, прізвище, ініціали) 
 

Ярюхіна К.В. 

 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів  –   
 

 Сурнін С.В.                                                                                                     _______________   
(прізвище, ініціали)                       (підпис)    М. П.  


