
П Р О Т О К О Л  № 11-16 
засідання тендерного комітету 

управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради

м. Кропивницький 07 грудня 2016 року

Всього членів комітету: 5 
Присутні: 5

Голова комітету -  Сурнін С.В.

Заступник голови комітету -  Пуляєва Г.В.

Секретар комітету - Хоменко С.А.

Члени комітету: ВоротнюкМ.В.
Ярюхіна К.В.

Порядок денний:

1. Про розгляд тендерної пропозиції ПП "СІТІ БУД ПЛЮС" на закупівлю 
будівельно-монтажних робіт за проектом ’’Капітальний ремонт КЗ "НВО 
"Багатопрофільний ліцей-фізико-математична школа ЗОШ І -  III 
ступенів № 18 -  центр дитячої та юнацької творчості ’’Надія", вул. Юрія 
Коваленка (Маршала Конєва), 9-а (теплосанація)”, (код ДСТУ  
Б Д. 1-1:2013 -  інше, за ДК 021:2015 -  45453000-7 "Капітальний ремонт і 
реставрація")

І. Слухали: Голову тендерного комітету -  начальника спецбюджетного 
відділу управління Сурніна С.В.

Він повідомив, що при детальному розгляді документів в складі тендерної 
пропозиції 1111 "СІТІ БУД ПЛЮС" на закупівлю будівельно-монтажних робіт 
за проектом ’’Капітальний ремонт КЗ ”НВО "Багатопрофільний ліцей- 
фізико-математична школа ЗОШ І -  III ступенів № 18 -  центр дитячої та 
юнацької творчості ’’Надія”, вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 
9-а (теплосанація)", (код ДСТУ Б Д. 1-1:2013 -  інше, за ДК 021:2015 -  
45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація"), були виявлені підстави для 
відхилення пропозиції учасника, а саме

1. Учасник, ціна якого визнана найбільш економічно вигідною, не надав 
документи, що встановлені в частині 1 розділу 3 тендерної документації, а 
саме:

- цінову пропозицію відповідно до Додатку 1 до цієї тендерної 
документації (ціна пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, 
розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в 
трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення 
проектних рішень по об'єкту замовлення.);

- Розрахунки ціни (договірної ціни) остаточної за результатами аукціону) та 
додатково на магнітному носії у програмному комплексі АВК 5.
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- Пояснювальну записку до договірної ціни.
- Договірну ціну згідно додатку С ДСТУ Б Д. 1.1 -1:2013
- Зведений кошторис
- Локальні кошториси
- Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (в межах середньо- 

регіональних цін).
- Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів.
- Розрахунок загальновиробничих витрат.
- Календарний графік на весь період виконання робіт згідно з Додатком 8.

2.До договорів, які вказані в довідці про виконання аналогічних 
договорів не надано додатки;

Керуючись ст. ЗО Закону України "Про публічні закупівлі", тендерний

1. Відхилити тендерну пропозицію ПП "СІТІ БУД ПЛЮС" на закупівлю 
будівельно-монтажних робіт за проектом "Капітальний ремонт КЗ "НВО 
"Багатопрофільннй ліцей-фізико-математична школа ЗОШ І -  III 
ступенів № 18 -  центр дитячої та юнацької творчості "Надія", вул. Юрія 
Коваленка (Маршала Конєва), 9-а (теплосанація)", (код ДСТУ 
Б Д. 1-1:2013 -  інше, за ДК 021:2015 -  45453000-7 "Капітальний ремонт і 
реставрація"), як таку що не відповідає умовам тендерної документації.

2. Секретарю тендерного комітету до 08 грудня 2016 року 
оприлюднити інформацію про відхилення на веб-порталі Уповноваженого 
органу та Кіровоградської міської ради WWW.kr-rada.gov.ua.

З а - 5 ,
Проти -  0,
Утрим. - 0

комітет

ВИРІШИВ:

Заступник голови комітету

Голова тендерного комітету

Секретар комітету

Члени комітету: Воротнюк М.В. 
Ярюхіна К.В.

http://WWW.kr-rada.gov.ua

