
ЗВІТ  

           про результати проведення процедур відкритих і 

                                       двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації 

                                                            N 14 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 поточний ремонт (послуги з 

поточного ремонту доріг) 

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 – м. Івано-Франківськ 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – вересень  – 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 –20.07.2015 р.,  

 № 166030 

 5.3. Дата  оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції  конкурсних   

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

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

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – 27.08 .2015 р., №186610 

 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 –3 (три)  

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

№ 1 - Комунальне підприємство «Дорожне ремонтно-експлуатаційне управління»; 
№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБС»; 

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


№ 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-ІФ»; 
6.3.  Код  за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

 № 1 - код за ЄДРПОУ -  31263017 

 № 2 - код за ЄДРПОУ – 32872788 

 № 3 - код за ЄДРПОУ – 39053510 

  

 6.4. Місцезнаходження/місце проживання: 

 № 1 - вул. Максимовича, 13, м. Івано-Франківськ, індекс 76006 

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

 № 3 – вул. Нова, 8, с. Загвіздя, Тисменицький район,  Івано-Франківська область, індекс 

77450 

 

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів:  

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) - 18.08.2015 р. до 10:00 год. 

7.2. Дата  розкриття  пропозицій конкурсних  торгів (дата і час) - 18.08.2015 р. о 13:00 год. 

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів – 3 (три)  

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

  застосування  процедури  двоступеневих торгів).  

7.5. Ціна  кожної  пропозиції конкурсних торгів:  

№ 1 - Комунальне підприємство «Дорожне ремонтно-експлуатаційне управління» – 

1448937,60 грн. з ПДВ; 
№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБС» - 1054470,00  грн. з ПДВ; 

№ 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-ІФ» – 1463516,40 грн. з 

ПДВ; 

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

№ 1 – Комунального підприємства «Дорожне ремонтно-експлуатаційне управління», 

відповідно до пункту 2 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель» (Закон), оскільки вона не відповідає, вимогам пункту 1-1 частини 1 статті 17 

Закону; 

№ 3 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-ІФ», відповідно до 

пункту 2 частини 1 статті 29 Закону, оскільки наявні підстави, зазначені у статті 17 

Закону та відповідно до пункту 1 частини 1 статті 29 Закону – пропозиція конкурсних 

торгів не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону. 

 

 8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів:  

 8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів (цифрами і словами)                          
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів (цифрами і словами)                              
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цифрами і словами) 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 

    

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

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

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

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

телефон, телефакс. 
   

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

закупівлю (цифрами і словами)     
 

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 – торги відмінені 

12.1. Дата прийняття рішення - 21.08.2015 р. 

12.2. Підстави - відповідно до пункту 7 частини 1 статті 30 Закону України «Про 

здійснення державних закупівель», до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох 

учасників 

 

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 - Комунальне підприємство «Дорожне ремонтно-експлуатаційне управління», код за 

ЄДРПОУ – 31263017, вул. Максимовича, 13, м. Івано-Франківськ, індекс 76006; 

№ 2 - 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: 

№ 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-ІФ» - не надані копії 

договорів оренди механізмів та спецтехніки, які зазначені в довідці про наявність 

обладнання та матеріально-технічної бази; 

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

Закону. 

№ 2 - 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. 

№ 1- Комунальне підприємство «Дорожне ремонтно-експлуатаційне управління» - 

відсутня 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. 

№ 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-ІФ» - відсутня 

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; 

-  відсутня інформація щодо наявності уповноваженого з антикорупційної програми 

юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної 

програми юридичної особи; 

- відсутній оригінал довідки, виданої управлінням інформаційно-аналітичного 

забезпечення  УМВС України в області  про те, що службова (посадова) особа учасника 

(юридичної особи), яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час 

проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих 

мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.  

 

 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) 

 

 

16. Склад  комітету  з  конкурсних торгів: 

 

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

інфраструктури, заступник  голови комітету з конкурсних торгів                      
  

Рошко Г. І. - начальник фінансово-аналітичного відділу, член 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.) 

                                                      
                                                                                              

 

 


