
ЗВІТ  

           про результати проведення процедур відкритих і 

                                       двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації 

                                                            N 18 від 29.12.2015 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. Б. Хмельницького, І - ша черга: від вул. Сагайдачного до вул. 

Радищева) 

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

№ 2 документації  конкурсних  торгів та пропозиції конкурсних торгів переможця. 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – вул. Б. Хмельницького, І - 

ша черга: від вул. Сагайдачного до вул. Радищева, м. Івано-Франківськ 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – січень – грудень 2016 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 – 04.09.2015 р.,  

 № 191465 

 5.3. Дата  оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції  конкурсних   

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

10.11.2015р., № 225764 

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

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – 29.12.2015 р., № 259307 

 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.  

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


 6.1. Кількість учасників процедури закупівлі – 3 (три)  

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

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

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківська дорожня служба»; 

№ 3 - 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 – 39547919   

 № 3 - код за ЄДРПОУ – 32872788 

 6.4. Місцезнаходження/місце проживання: 

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

 № 2 - вул. Василіянок, 22, офіс 508, м. Івано-Франківськ, індекс 76018 

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

 

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів:  

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) - 14.10.2015 р. до 10:00 год. 

7.2. Дата  розкриття  пропозицій конкурсних  торгів (дата і час) - 14.10.2015 р. о 11:00 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 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськавтодор» – 3963490,80 

грн. з ПДВ; 

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківська дорожня служба» – 

4591446,00 грн. з ПДВ;  

№ 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБС» – 4158296,00 грн. з ПДВ. 

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

відхилена пропозиція № 3 - Товариства з обмеженою відповідальністю «ПБС» відповідно 

до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону – пропозиція конкурсних торгів не відповідає 

умовам документації конкурсних торгів, а саме: при формуванні локального кошторису, у 

розділі 3 «тротуари», обсяг робіт (порядковий № 32) з улаштування дорожніх корит 

коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм – 1568,0 м
2
  

не відповідає технічним вимогам Замовника – 235,0 м
2
, які складалися відповідно до 

проектно-кошторисної документації (додаток № 2 документації конкурсних торгів). 

 Також завищено нормативну кількість машино-годин механізмів, при їх 

використанні, а саме: 

- трактора 933 «Vario Prof»  на 1,89 маш/год. 

- екскаватора одноковшового дизельного на пневмоколісному ходу «MOBIELBAGG» 

на 117,23 маш/год. 

- автогрейдера «VOLVO G 946» на 59,59 маш/год. 

- машини поливально-мийної «МДК3-20» на 4,95 маш/год. 

 8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів:  

 8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів – 3963490,80 грн. (три мільйони дев’ятсот 

шістдесят три тисячі чотириста дев’яносто) грн. 80 коп. (цифрами і словами)                          
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів – 4591446,00 (чотири мільйони п’ятсот 

дев’яносто одна тисяча чотириста сорок шість) грн. (цифрами і словами)                              
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цифрами і словами) 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів – 03.11.2015 р. 

 



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

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

«Івано-Франківськавтодор» 

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 37952574 

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

телефон, телефакс - вул. Незалежності, 67, м. Івано-Франківськ, індекс 76018, тел./факс 

(0342) 73-41-75 
   

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

закупівлю – 23.12.2015р., 3963490,80 грн. (три мільйони дев’ятсот шістдесят три тисячі 

чотириста дев’яносто) грн. 80 коп. 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 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківська дорожня служба»,  

код за ЄДРПОУ – 39547919, вул. Василіянок, 22, офіс 508, м. Івано-Франківськ, індекс 

76018; 
№ 3 - 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 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківська дорожня служба»,  

код за ЄДРПОУ – 39547919, вул. Василіянок, 22, офіс 508, м. Івано-Франківськ, індекс 

76018; 
№ 3 - 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): 

 Методика  оцінки  пропозицій  конкурсних  торгів:  

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна" 

- Б обчисл. – ТОВ «Івано-Франківськавтодор»  - 100 балів 

- Б обчисл.– ТОВ «Івано-Франківська дорожня служба» - 3963490,80 : 4591446,00  х 100 = 86,3 балів 

 За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів, максимальну 

кількість балів отримало Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-

Франківськавтодор», отже переможцем торгів на закупівлю робіт: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

капітальний ремонт (капітальний ремонт вул. Б. Хмельницького, І-ша черга: від вул. 

Сагайдачного до вул. Радищева), визнано Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Івано-Франківськавтодор», яке не планує залучати субпідрядників до виконання певних 

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

Вносились зміни до документації конкурсних торгів, затверджені протоколом 

засідання комітету з конкурсних торгів від від 10.09.2015 р., а саме: 

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

пропозицій конкурсних торгів” маркування змінити на: „Не відкривати до 14.10.2015 р., 

11:00 год.” 

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

конкурсних торгів”: 

- вимогу щодо надання інформації про виконання аналогічних договорів викласти у 

наступній редакції: «наявність документально підтвердженого досвіду виконання 

аналогічних договорів (не менше двох) (довідка відповідно до додатку № 8 ДКТ), копії 

аналогічних договорів, що наведені в довідці про виконання аналогічних договорів»; 

- пункт «Інші документи» доповнити вимогою надати документ, що підтверджує 

надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення 

передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі). 

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

та розкриття пропозицій конкурсних торгів» змінити на 14.10.2015 р. до 10:00 год. 

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

та розкриття пропозицій конкурсних торгів» змінити на 14.10.2015 р. о 11:00 год.   

5. У додатку № 1 «основні та істотні умови договору» пункт 1.1. викласти у наступній   

редакції: «Підрядник зобов'язується у строк з листопада 2015 р. по грудень 2016 р. 

виконати роботи, зазначені в п. 1.2. даного  Договору, а Замовник - прийняти і оплатити 

такі роботи». 6. У додатку 7 табличку викласти у наступній редакції: 

№ 

з/п 

Посада ІТП, 

професія робітників 
Чисельність 

Освіта, 

спеціальність ІТП, 

кваліфікація 

робітників 

 

Досвід 

роботи 

 

     

  

 Учасником торгів № 3 – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБС» була 

подана скарга до органу оскарження, Антимонопольного комітету України, щодо 

відхилення його пропозиції конкурсних торгів. 

 Відповідно до листа постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного 

комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних 

закупівель (Колегія) від 19.11.2015 р. № 20–29.2/07–4668 – дз  про надання інформації щодо 

даної процедури і рішення Колегії від 19.11.2015р. № 2071-р/пк-ск про прийняття скарги до 

розгляду, Департаментом призупинено перебіг строків укладення договору про закупівлю з 

учасником, пропозиція конкурсних торгів якого акцептована (протокол засідання комітету 

з конкурсних торгів від 23.11.2015 р.). 



Розгляд скарги відбувся 16.12.2015р., в результаті розгляду Колегія прийняла рішення  

від 16.12.2015 р. № 2252-р/пк-ск, згідно з яким товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПБС» відмовлено у задоволені його скарги. 

 Враховуючи рішення Колегії від 16.12.2015 р. № 2252-р/пк-ск, та керуючись ч. 9 ст. 18 

Закону України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами і доповненнями), 

комітетом з конкурсних торгів прийнято рішення продовжити перебіг строків укладання 

договору про закупівлю з учасником, пропозиція конкурсних торгів якого акцептована на 

закупівлю робіт: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 капітальний ремонт (капремонт вул. Б. 

Хмельницького І-черга: від вул. Сагайдачного до вул. Радищева) (протокол засідання 

комітету з конкурсних торгів від 18.12.2015 р.) 

 

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. – заступник начальника відділу технічного нагляду, член комітету з 

конкурсних торгів  

 

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

розрахунків, секретар  комітету з конкурсних торгів. 

 

 

    Перший заступник директора Департаменту,      

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

 

 


