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                                                                            ЗВІТ  

 

           про результати проведення процедур відкритих і 

                                       двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації 

 

                                                                    № 58 від 14.09.2015 

                                                  

 

1. Замовник. 

 

  1.1. Найменування. Управління культури  виконавчого комітету  Івано-Франківської  

міської ради 

  1.2. Код за ЄДРПОУ. 05457767   

 

  1.3. Місцезнаходження.  вул. Дністровська,28, м. Івано-Франківськ, індекс 76018   

 

  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, електронна адреса). Коник Михайло 

Михайлович, заступник начальника управління культури з господарських питань, 

тел.(03422) 75-45-44, факс (0342) 2-52-18, uprkult@ukr.net. 

   

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. 

 
3. Предмет  закупівлі. 
  3.1. Найменування предмета закупівлі. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 капітальний ремонт (роботи з 

капітального ремонту Народного дому «Княгинин» на вул.Галицька,40 в м.Івано-Франківськ 
  3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. обсяг виконання робіт 

відповідно до відомості обсягів робіт,що закуповуються по о’єкту. 
  3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг . вул.Дністровська,28, 

м. Івано-Франківськ, 76018 

  3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. серпень 2015-грудень 

2017. 

 

4. Процедура закупівлі. відкриті  торги 

 

 5. Інформування про процедуру закупівлі.  
 5.1. Адреса  веб-сайта,   на   якому   замовником   додатково розміщувалася інформація про 

закупівлю. www.mvk.if.ua. 

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

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 09.07.2015 «ВДЗ» 

№289 ( 09.07.2015) 15072ХХ497683   №161112 

  5.3. Дата  оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції  конкурсних   

торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 21.08.2015 

«ВДЗ» №320 ( 21.08.2015) 15084WO561187        №184822 

http://www.mvk.if.ua/


  5.4. Дата   і  номер  оголошення  про  результати  процедури закупівлі, розміщеного на  веб-

порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 14.09.2015  «ВДЗ» №335 (14.09.2015)_ 

15092ХХ590434                    №196469. 

  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 – 4 (чотири)  

 

  6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. 

  № 1 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоспецбуд-2» 

  № 2 – Товариство з обмеженою відповідальністю «В.О.» 

  № 3 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Трейд Захід 

Буд» 

№4 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Житлобуд-I» 

  6.3.  Код  за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

  № 1 – код ЄДРПОУ - 39259920 

  № 2 – код ЄДРПОУ - 34823828 

  № 3 -  код ЄДРПОУ – 35517767 

№ 4 – код ЄДРПОУ - 01272634 

  6.4. Місцезнаходження/місце проживання. 

  № 1 - вул. Довженка,25, м. Івано-Франківськ, індекс 76026 

  № 2 – вул. Микитинецька, буд.8,кВ.4,  м. Івано-Франківськ, індекс 76018 

  № 3 – юр.адр.вул.О.Сорохтея,41 кв.915, пошт.адр.вул.Василіянок,15,  м. Івано-

Франківськ, індекс 76018 

№ 4 – вул.Сестер Василіянок,49, м.Івано-Франківськ,  індекс 76019 

 

 7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.  
 

 7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 07.08.2015  до 09.00 год. 

  7.2. Дата  розкриття  пропозицій конкурсних  торгів (дата і час). 07.08.2015 о 10.00 год. 

  7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів – 4 (чотири)  

 

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

застосування  процедури  двоступеневих торгів).  

 

  7.5. Ціна  кожної  пропозиції конкурсних торгів:  

№ 1 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоспецбуд-2»  12 467 580,65 грн.  

( дванадцять мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч п’ятсот вісімдесят ) грн. 65 коп. з 

ПДВ 

№ 2 - Фізична особа підприємець  – Товариство з обмеженою відповідальністю «В.О»  

6 223 710,00 грн. (шість мільйонів двісті двадцять три тисячі сімсот десять) грн.00 коп. 

з  ПДВ 

№ 3 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Трейд Захід Буд» 

4 749 630,00 грн. (чотири мільйони сімсот сорок дев’ять тисяч шістсот тридцять) грн. 00 

коп. з ПДВ. 

№ 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Житлобуд-I» - 4 984 652,00 грн. 

( чотири мільйони дев’ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот п’ятдесят дві) грн.00 

коп. з ПДВ 

 

  7.6. Перелік   відхилених   пропозицій   конкурсних   торгів, а також підстави їх відхилення. 

    



    8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів. 

 

    8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів. 4 749 630,00 грн. (чотири мільйони сімсот 

сорок дев’ять тисяч шістсот тридцять) грн. з ПДВ  (цифрами і словами)                          

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів. 12 467 580,65 грн.(дванадцять мільйонів 

чотириста шістдесят сім тисяч п’ятсот вісімдесят) грн.65 коп. з ПДВ   (цифрами і 

словами)                      

                      

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів.  4 749 630,00 грн. (чотири мільйони 

сімсот сорок дев’ять тисяч шістсот тридцять) грн. з ПДВ  (цифрами і словами)                                                                
 

   8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.  18.08.2015  

 

 

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

 

   9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Будівельна компанія Трейд Захід Буд» 

   9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 35517767 

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

телефон, телефакс. юр.адр.вул.О.Сорохтея,41, кв.915; пошт.адр.вул.Василіянок,15 м. Івано-

Франківськ, індекс 76018,   тел. (0342) 55-96-95 
    

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

закупівлю. 08.09.2015, 4 749 630,00 грн. (чотири мільйони сімсот сорок дев’ять тисяч 

шістсот тридцять) грн. з ПДВ    (цифрами, словами)    

 

   11. Підстави для прийняття рішення про неукладення  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: 

 № 1 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоспецбуд-2», код ЄДРПОУ – 

39259920, вул. Довженка,25,  м. Івано-Франківськ, індекс 76026 

 № 2 – Товариство з обмеженою відповідальністю «В.О», код ЄДРПОУ – 34823828, 

вул.Микитинецька,буд.8,кв.4, м.Івано-Франківськ, індекс 76018 

 № 3 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Трейд Захід Буд», 

код ЄДРПОУ – 35517767, юр.адр.вул.О.Сорохтея,41,кв.915; пошт.адр.вул.Василіянок,15, 

м.Івано-Франківськ,  індекс 76018 

№4 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Житлобуд-I», код ЄДРПОУ – 01272634, 

вул..Сестер Василіянок,49, м.Івано-Франківськ, індекс 76019 

  13.2. Перелік  учасників,  які  не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно  до  

статті  16  Закону: 

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

Закону:  



№ 1 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоспецбуд-2»», код ЄДРПОУ – 

39259920, вул. Довженка,25, м. Івано-Франківськ, індекс 76026 

№ 2 – Товариство з обмеженою відповідальністю «В.О», код ЄДРПОУ – 34823828, 

вул.Микитинецька,буд.8,кв.4, м.Івано-Франківськ, індекс 76018 

 № 3 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Трейд Захід Буд», 

код ЄДРПОУ – 35517767, юр.адр.вул.О.Сорохтея,41,кв.915; пошт.адр.вул.Василіянок,15, 

№  4 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Житлобуд-I», код ЄДРПОУ – 01272634, 

вул.Сестер Василіянок,49, м.Івано-Франківськ, індекс 76019 

 

 

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

із зазначенням таких обставин для кожного учасника. 

 

   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 (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, 

інформація про субпідрядників): 

Критерієм оцінки є ціна: 

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна" 

 
- Б обчисл. – ТзОВ «Будівельна компанія Трейд Захід Буд» - 100 балів 

 

- Б обчисл.– ТзОВ «Енергоспецбуд-2»– 4 749 630,00:12 467 580,65  х 100 = 38,1 балів 

 

- Б обчисл.– ТзОВ «В.О» - 4 749 630,00 : 6 223 710,00  х 100 = 76,3 балів 

 

- Б обчисл – ТзОВ «Житлобуд-I» - 4 749 630,00:4 984 652,00 х 100 = 95,3 балів 

 

        За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів, максимальну 

кількість балів отримало Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

Трейд Захід Буд», отже переможцем торгів на закупівлю послуг: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

капітальний ремонт (роботи з капітального ремонту Народного дому «Княгинин») на 

вул.Галицька,40, в м.Івано-Франківськ визнано Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія Трейд Захід Буд».  

 

 
16. Склад  комітету  з  конкурсних торгів: 

 

Коник М.М. – заступник начальника управління культури з господарських питань, голова 

комітету з конкурсних торгів 
 

Клим С.І. – провідний бухгалтер Централізованої бухгалтерії управління культури, 

заступник голови комітету з конкурсних торгів 

 

Винник І.М. – заступник головного бухгалтера Централізованої бухгалтерії управління 

культури, член комітету з конкурсних торгів 

 

 



Гусак Г.Ф. – бухгалтер II категорії Централізованої бухгалтерії управління культури, член 

комітету з конкурсних торгів  

 

Йосипчук М.В. – провідний економіст Централізованої бухгалтерії управління культури, 

секретар  комітету з конкурсних торгів. 

 

Заступник начальника управління культури 

 з господарських питань, 

голова комітету з конкурсних торгів    ______________    Коник М.М. 
         

 

 

    

 


