
ЗВІТ  

           про результати проведення процедур відкритих і 

                                       двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації 

                                                            N 13 від 27.08.2015 р.  

  

1. Замовник:  

1.1. Найменування – Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку 

виконавчого комітету  Івано-Франківської  міської ради 

1.2. Код за ЄДРПОУ - 37794186   

1.3. Місце знаходження -  вул. Незалежності, 7, 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) – Бойчук Тетяна 

Олексіївна, начальник відділу тендерних закупівель, проектів та кошторисних розрахунків 

(адреса замовника), тел.(03422)3-25-32, факс (0342)55-24-42, dkgmvk@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 вул. Кармелюка) 

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг - відповідно до Додатку  

№ 2 документації  конкурсних  торгів 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – вул. Кармелюка, м. Івано-

Франківськ 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – липень – грудень 2015 р. 

 

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 – 19.05.2015 р.,  

 № 133357 

 5.3. Дата  оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції  конкурсних   

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

31.07.2015 р., № 172319 

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

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – 27.08.2015 р., № 186447 

 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:  

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


 № 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськавтодор» 

 № 2 - Дочірнє підприємство «Івано-Франківський облавтодор» Відкритого акціонерного   

товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»  

 № 3 – Корпорація «Укртрансжилбуд» 

 № 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБС» 

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

 № 1 - код за ЄДРПОУ - 37952574  

 № 2 - код за ЄДРПОУ –31790584  

 № 3 - код за ЄДРПОУ –32776178 

 № 4 - код за ЄДРПОУ –32872788  

 6.4. Місцезнаходження/місце проживання: 

 № 1 - вул. Незалежності, 67, м. Івано-Франківськ, індекс 76018 

 № 2 - вул. Петрушевича, 1,  м. Івано-Франківськ, індекс 76018 

 № 3 - вул. Незалежності, 65/4, м. Івано-Франківськ, індекс 76018 

 № 4 - вул. Крайківського, 2, м. Івано-Франківськ, індекс 76019  

 

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів:  

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) - 06.07.2015 р. до 10:00 год. 

7.2. Дата  розкриття  пропозицій конкурсних  торгів (дата і час) - 06.07.2015 р. о 13:30 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 «Івано-Франківськавтодор» – 2833368,00 

грн. з ПДВ; 

№ 2 - Дочірнє підприємство «Івано-Франківський облавтодор» Відкритого акціонерного 

товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» – 

3449412,00 грн. з ПДВ; 

№ 3 - Корпорація «Укртрансжилбуд» – 3255313,00 грн. з ПДВ; 

№ 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБС» – 2759789 грн. з ПДВ. 

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

пропозицію конкурсних торгів № 2 - Дочірнього підприємства «Івано-Франківський 

облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія 

«Автомобільні дороги України» відхилено відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 

Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Закону), оскільки пропозиція 

конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, а саме: в 

локальному кошторисі для виправлення профілю щебеневих основ занижена норма щебеню 

на 33,463 м3. Відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 це є порушення технології виконання 

робіт. 

 
 8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів:  

 8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів – 2759789,00 грн. (два мільйони сімсот 

п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот вісімдесят дев’ять ) грн. з ПДВ (цифрами і словами)                          
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів – 3255313,00  грн. (три мільйони двісті 

п’ятдесят п’ять тисяч триста  тринадцять ) грн. з ПДВ  (цифрами і словами)                              
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів – 2759789,00 грн. (два мільйони сімсот 

п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот вісімдесят дев’ять ) грн. з ПДВ (цифрами і словами) 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів – 28.07.2015 р. 

    



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

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

відповідальністю «ПБС» 

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків - 32872788 

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

телефон, телефакс - вул. Крайківського, 2, м. Івано-Франківськ, індекс 76019,  

тел./факс (0342) 55-93-89  
   

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

закупівлю – 20.08.2015 р.,  2759789,00 грн. (два мільйони сімсот п’ятдесят дев’ять тисяч 

сімсот вісімдесят дев’ять) грн. з ПДВ (цифрами і 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 «Івано-Франківськавтодор», код за 

ЄДРПОУ – 37952574, вул. Незалежності, 67, м. Івано-Франківськ, індекс 76018; 

№ 2 - Дочірнє підприємство «Івано-Франківський облавтодор» Відкритого акціонерного 

товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», код за 

ЄДРПОУ – 31790584, вул. Петрушевича, 1,  м. Івано-Франківськ, індекс 76018; 

№ 3 - Корпорація «Укртрансжилбуд», код за ЄДРПОУ-32776178, вул. Незалежності, 65/4, 

м. Івано-Франківськ, індекс 76018; 

№ 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБС», код за ЄДРПОУ – 32872788, 

вул. Крайківського, 2, 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 «Івано-Франківськавтодор», код за 

ЄДРПОУ – 37952574, вул. Незалежності, 67, м. Івано-Франківськ, індекс 76018; 

№ 2 - Дочірнє підприємство «Івано-Франківський облавтодор» Відкритого акціонерного 

товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», код за 

ЄДРПОУ – 31790584, вул. Петрушевича, 1,  м. Івано-Франківськ, індекс 76018; 

№ 3 - Корпорація «Укртрансжилбуд», код за ЄДРПОУ - 32776178, вул. Незалежності, 65/4, 

м. Івано-Франківськ, індекс 76018; 

№ 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБС», код за ЄДРПОУ – 32872788, 

вул. Крайківського, 2, 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. – ТОВ «ПБС»  - 100 балів 

- Б обчисл.– ТОВ «Івано-Франківськавтодор» - 2759789,00 : 2833368,00  х 100 = 97,4 балів 

- Б обчисл.– Корпорація  «Укртрансжилбуд» - 2759789,00 : 3255313,00 х 100 = 84,8 балів 

 За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів, максимальну 

кількість балів отримало Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБС», отже 

переможцем торгів на закупівлю робіт: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 капітальний ремонт 

(капітальний ремонт вул. Кармелюка), визнано Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПБС», яке не планує залучати субпідрядників до виконання певних видів робіт, надання 

послуг, в обсязі не менше 20% від вартості пропозиції.  

Вносились зміни № 1 до документації конкурсних торгів, затверджені протоколом 

засідання комітету з конкурсних торгів від 28.05.2015 р., а саме: 

1. У п. 1 «оформлення пропозицій конкурсних торгів» розділу ІІІ „підготовка пропозицій 

конкурсних торгів” маркування змінити на: „Не відкривати до 26.06.2015 р., 13:00 год.” 

2. У п. 1 «кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів» розділу ІV «подання та 

розкриття конкурсних торгів» змінити на 26.06.2015 р. до 10:00 год. 

3. У п. 2 «дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів» розділу ІV «подання та 

розкриття конкурсних торгів» змінити на 26.06.2015 р. о 13:00 год.   

4. У частині 6 «кваліфікаційні критерії до учасників» розділу ІІІ „підготовка 

пропозицій конкурсних торгів”: 

1) вилучити  абзац «документ, виданий Уповноваженим органом (Національним 

агентством з питань запобігання корупції), який підтверджує, що Учасника внесено чи не 

внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією  правопорушення (відповідно до пункту 1-
1 

частини 1 статті 17 ЗУ «Про 

здійснення державних закупівель» (Закону) та підпункту 22) «Прикінцевих положень» ЗУ 

про корупцію від 14.10.2014 р. № 1700-VII). У разі відсутності такого реєстру, надається 

довідка довільної форми із зазначенням відповідної інформації;» 

 2) внести доповнення щодо надання учасниками наступних документів: 

- інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є 

учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення;  

- інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з 

антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими 

відповідно до Закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії 

наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або 

інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної 

програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до 

Закону.** 

**  Розповсюджується. Відповідно до пунктів 1 і 2 частини 2 статті 62 Закону 

України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII: «В обов’язковому 

порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:  

1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна, 

або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність 

працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу 

від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;                                           



2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури 

закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо 

вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон 

гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень.»  

Вносились зміни № 2 до документації конкурсних торгів, затверджені протоколом 

засідання комітету з конкурсних торгів від 19.06.2015 р., а саме: 

1. У частині 1 «оформлення пропозицій конкурсних торгів» розділу ІІІ „підготовка 

пропозицій конкурсних торгів” маркування змінити на: „Не відкривати до 06.07.2015 р., 

13:30 год.” 

2. У частині 1 «кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів» розділу ІV «подання 

та розкриття конкурсних торгів» змінити на 06.07.2015 р. до 10:00 год. 

3. У частині 2 «дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів» розділу ІV «подання та 

розкриття конкурсних торгів» змінити на 06.07.2015 р. о 13:30 год.   

4. У частині 6 «кваліфікаційні критерії до учасників» розділу ІІІ „підготовка 

пропозицій конкурсних торгів” внести наступні доповнення: 

1) пункт щодо надання довідки про банкрутство доповнити:  «учасник має право 

надавати документи, видані в паперовому вигляді або сформовані в електронній формі у 

відповідності до законодавства)»; 

2) підпункти «в» і «г» щодо надання розширеного витягу та виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців доповнити: учасник має 

право надавати документи, видані в паперовому вигляді або сформовані в електронній 

формі у відповідності до законодавства). 

5.  Додаток № 2 „Технічні вимоги (ТВ)” викласти у наступній редакції:   

          У разі, якщо нижче міститься посилання на конкретні торговельну марку чи 

фірму, патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або 

виробника – читати  "або еквівалент". 

 

№

 

п/п 

Найменування  робіт і  витрат  

 

Одиниця  

виміру 

Кількість 

1 2 3 4 

 

Розділ 1  Підготовчі роботи 

  

1 Розбирання бетонних бортових каменів 100 м 0,7 

2 
Розбирання асфальтобетонних покриттів 

механізованим способом 
100 м3 9,508 

3 
Розбирання асфальтобетонних покриттів 

механізованим способом тротуарів 
100 м3 0,809 

4 

Ремонт окремих ділянок  залізобетонних 

кілець оглядових каналізаційних колодязів, глибина 

колодязя до 3 м 

1 

колодязь 
47 



5 

Ремонт окремих ділянок  залізобетонних 

кілець дощоприймальних каналізаційних колодязів, 

глибина колодязя до 3 м 

1 

колодязь 
27 

6 

Навантаження сміття екскаваторами на 

автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 

0,25 м3. 

100 т сміт 19,66 

7 Навантаження сміття вручну 1 т 105 

8 Перевезення сміття до 5 км (без навантаження) т 2071 

 
Розділ 2 Дорожний одяг 

  

 
Підрозділ 1 Посилення 

  

9 
Установлення бортових каменів бетонних і 

залізобетонних при інших видах покриттів 
100 м 0,7 

10 Камені бортові БР 100х30х18 м 70 

11 
Виправлення профілю основ щебеневих з 

додаванням нового матеріалу 
100 м2 9,51 

12 
Улаштування покриттів товщиною 4 см із 

гарячих асфальтобетонних сумішей 
100 м2 47,54 

13 
На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати 

до норми 18-43-1 (Красх = 4) 
100 м2 47,54 

14 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 

(асфальтобетон високопористий) (дорожній) 

(аеродромний), що застосовуються у нижніх шарах 

покриттів, крупнозернисті, марка 2 

т 651,298 

1

15 

Улаштування вирівнювального шару з 

асфальтобетонної суміші із застосуванням 

укладальників асфальтобетону 

100 т 4,28 

16 Розливання в'яжучих матеріалів 1т 1,4262 

17 
Улаштування покриттів товщиною 4 см із 

ЩМА-10 
100 м2 47,54 

18 
На кожні 0,5 см зміни товщини шару  

виключати до норми 18-43-1 
100 м2 - 47,54 

19 Суміші щебенево – мастичні ЩМА - 10 т 416,308 

 
Розділ 3  Тротуари 

  



20 
Установлення бетонних поребриків на 

щебеневу основу 
м 650 

21 Вартість поребрика м 650 

22 
Виправлення профілю основ щебеневих з 

додаванням нового матеріалу 
100 м2 20,22 

23 Перемішування піску  з цементом 1 м3 80,88 

24 
Портландцемент для бетону дорожніх та 

аеродромних покриттів без добавок, марка 400  
т 12,132 

25 
Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 

фігурних елементів мощення (ФЕМ) 
100 м2 20,22 

26 Плитка бетонна, товщина 6 см м2 2042,22 

 
Розділ 4 Організація дорожнього руху  

  

27 
Установлення дорожніх знаків на металевих 

стояках 
100 знаків 0,12 

28 
При установленні додаткових щитків додавати 

до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 
100 знаків 0,04 

29 Опори дорожніх знаків шт 12 

30 Вартість щитків дорожніх знаків 100 шт 0,16 

31 

Розмітка проїжджої частини емаллю 

переривчастою лінією шириною 0,1 м при 

співвідношенні штриха та проміжку 1:3 (1.5) 

км 1,34 

32 

Влаштування горизонтальної дорожньої 

розмітки фарбою дорожньою по трафарету 

фарборозпилювачем ручним з використанням 

компресора та електростанції пересувної, тип лінії 

1.14.1 

1 м2 22,4 

33 Скляні кульки т 0,00984 

34 Фарба розміточна т 0,04428 

  При виконанні робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля. 
 

 

 



 16. Склад  комітету  з  конкурсних торгів: 

 

Рошко Г. І. - начальник фінансово-аналітичного відділу, член комітету з конкурсних 

торгів 

 

Федоренко О. В. - заступник директора Департаменту, начальник управління 

інфраструктури, заступник голови комітету з конкурсних торгів  

 

Білецька О. І. - начальник відділу планування, реформування та комунальних 

підприємств, член комітету з конкурсних торгів 

 

Грицак Т. Б. - начальник відділу правової та кадрової роботи, член комітету з конкурсних 

торгів  

 

Козачок С. Д. - начальник відділу технічного нагляду, член комітету з конкурсних торгів  

 

Бойчук Т. О. - начальник відділу тендерних закупівель, проектів та кошторисних 

розрахунків, секретар  комітету з конкурсних торгів. 

 

 

    Заступник директора Департаменту, начальник 

    управління планування та реформування, 

    голова комітету з конкурсних торгів                         _____________          Сенчук І. В.                                                                                                                                                                          
                                                                                                  (підпис, М. П.) 

 

 


