
ЗВІТ № 3 

про результати проведення процедури відкритих торгів 

№ ____3____ від __25.10.2013 р.___ 
 

1. Замовник:  

1.1. Найменування: Регіональний ландшафтний парк "Краматорський" 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32934901  

1.3. Місцезнаходження: Донецька обл., м. Краматорськ_, б-р. Машинобудівників, 

_30, оф. 16, 84313  

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прі-

звище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням 

коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Курячий Костянтин Вікторович, в. о. 

директора, Донецька обл., м. Краматорськ_, б-р. Машинобудівників, _30, оф. 16, 

84313, тел/факс (06264) 5-23-74, kramlpark@mail.ru. 

 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄД-

РПОУ): Донецька обласна рада, код за ЄДРПОУ 24068072  

 

2. Джерело фінансування закупівлі:  обласний бюджет 

 

3. Предмет закупівлі:  

 

3.1. Найменування: Капітальний ремонт будівлі для обладнання музею природи по вул. 

Самаркандська, 78  в с. Камишеваха, м. Краматорськ  

3.2. Кількість товарів, або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Капітальний ре-

монт будівлі для обладнання музею природи по вул. Самаркандська, 78  в с. Камишеваха, 

м. Краматорськ 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Донецька обл., 

м.Краматорськ, сел.Комишуваха, вул.Самаркандська, 78 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013 року 

 

4. Процедура закупівлі: відкриті торги 

 

5. Інформування про процедуру закупівлі:  

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на яко-

му розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua. 

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про 

закупівлю (у разі наявності): www.kramlandpark.at.ua 

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опуб-

лікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупі-

вель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі Укра-

їни: 29.07.2013, № 154034 

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опуб-

лікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом 

України «Про здійснення державних закупівель): -- 

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних тор-

гів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 



закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України: 26.09.2013, № 176542 

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опублі-

коване в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель 

та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 

28.10.2013, № 186828 

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опублі-

коване у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): -- 

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали  пропозиції конкурсних то-

ргів. 

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 4 

 

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

 

6.2.1. №1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Асистент» 

6.2.2. №2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Сантех Стандарт» 

6.2.3. №3 Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Градас» 

6.2.4. №4 Товариство з обмеженою відповідальністю «Главмайстербуд» 

 

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

 

6.3.1. №1 37719051 

6.3.2. №2 35729204 

6.3.3. №3 35498911 

6.3.4. №4 37786416 

 

6.4. Місцезнаходження/місце проживання: 

 

6.4.1. №1 Донецька обл., м. Донецьк, вул. Вятська, 70, 83024 

6.4.2. №2 Донецька обл., м. Донецьк, вул. Вятська, 40, 83024 

6.4.3. №3 Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 76 

6.4.4. №4 Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 59/44, 86700 

 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:  

 

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 29.08.2013 року до 09:30 

 

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 29.08.2013 року об 11.00 

 

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 4 

  

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

вання процедури двоступеневих торгів): --  

 

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. 



7.5.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Асистент» - 1127380,80 (один мі-

льйон сто двадцять сім тисяч триста вісімдесят гривень, вісімдесят копійок) грн. 

Строк гарантії – 12 місяців. Строк виконання – 125 днів.  

7.5.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сантех Стандарт» - 1068495,60 

(один мільйон шістдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто п’ять гривень, шістде-

сят копійок) грн. Строк гарантії – 24 місяці. Строк виконання – 104 дні. 

7.5.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Градас» - 

1019600,00 (один мільйон дев’ятнадцять тисяч шістсот гривень, 00 копійок) 

грн. Строк гарантії – 12 місяців. Строк виконання – 107 днів. 
7.5.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Главмайстербуд» - 1040942,00 (один 

мільйон сорок тисяч дев’ятсот сорок дві гривні, 00 копійок) грн. Строк гарантії – 24 

місяці. Строк виконання – 90 днів. 

 

 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилен-

ня:  

7.6.1. Пропозиція № 3 від ТОВ «Будівельна компанія «Градас» у зв’язку з наступними 

порушеннями умов документації конкурсних торгів: 

� ненаданням у складі пропозиції конкурсних торгів повного добору документів, пе-

редбаченого у п.12.1 документації конкурсних торгів, що підтверджують відповідність 

учасника встановленому в п.11.1 документації конкурсних торгів кваліфікаційному 

критерію «наявність фінансової спроможності», зокрема відсутні звіт про рух грошо-

вих коштів та копії документів бухгалтерської звітності за останній звітний (остан-

ній рік) період. При цьому в порушення положень п.12.1 документації конкурсних торгів 

в складі пропозиції даного учасника відсутня довідка з поясненням підстав ненадання 

цих документів 

� ненаданням у складі пропозиції конкурсних торгів проекту основних умов договору 

про закупівлю, передбаченого у п.8.1 документації конкурсних торгів 

� ненаданням у складі пропозиції конкурсних торгів копій повного комплекту докуме-

нтів про реєстрацію даного учасника платником усіх відповідних податків та зборів 

(обов’язкових платежів), платником яких він зареєстрований, як це було передбачено у 

п.8.1 документації конкурсних торгів (зокрема, відсутня копія документу про реєстра-

цію даного учасника платником обов’язкових платежів до Пенсійного фонду України) 

� ненаданням у складі пропозиції конкурсних торгів довідки уповноваженого держав-

ного органу про відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких 

порушено справу про банкрутство та відносно яких відкрита ліквідаційна процедура  

� ненаданням у складі пропозиції конкурсних торгів повного складу установчих 

документів учасника (копія Статуту учасника надана не в повному обсязі) 

� ненаданням у складі пропозиції конкурсних торгів повного складу установчих 

документів поручителя (копія Статуту цієї особи надана не в повному обсязі) 

� ненаданням копій з 14 по 16 сторінок паспорту особи, яка має право підпису дого-

вору, що укладатиметься за результатами торгів, як це було передбачено в п.8.1 доку-

ментації конкурсних торгів 

� наданням простроченої довідки податкового органу про відсутність в Учасника за-

боргованостей перед бюджетом (дана довідка втратила свою чинність до проведення 

процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів), що є порушенням умов п.8.1 доку-

ментації конкурсних торгів 

� порушенням умов щодо порядку засвідчення документів, передбаченого у п.п.6.4 та 

6.5 документації конкурсних торгів, а саме: 



− не всі сторінки документів пропозиції конкурсних торгів (зокрема, стор.1, 7, 10, 

85-129) мають печатку учасника, підпис уповноваженої ним особи із зазначен-

ням її посади, прізвища та ініціалів 

− окремі документи пропозиції, зокрема, документи поручителя (стор.193-240), 

підписані не учасником, а його поручителем, і при цьому в складі пропозиції 

конкурсних торгів відсутнє відповідне письмове доручення учасника на право пі-

дпису документів його пропозиції даною особою 

� наданням довідки про досвід виконання аналогічних договорів без зазначення конта-

ктних телефонів підприємств (організацій, установ), для яких виконувались ці закупів-

лі, як це вимагалось у п.12.1 документації конкурсних торгів 

 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:  

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:  

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів  1040942,00 (один мільйон сорок тисяч 

дев’ятсот сорок дві гривні, 00 копійок) грн.;  

найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів  1127380,80 (один мільйон сто двадцять сім 

тисяч триста вісімдесят гривень, вісімдесят копійок) грн.;  

номер № 4 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 1040942,00 грн. (цифрами) 

один мільйон сто двадцять сім тисяч триста вісімдесят гривень, вісімдесят копійок (сло-

вами) 

 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 24.09.2013. 

 

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

9.1. Найменування/прізвище, ім.’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Главмайстербуд»  

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

37786416 

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

би), телефон, телефакс: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 59/44, 

86700, тел.: 050-625-14-05, факс: 062-213-12-30 

 

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

лю: 21.10.2013, 1040942,00 (один мільйон сто двадцять сім тисяч триста вісімдесят гри-

вень, вісімдесят копійок) грн.  

 

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -- 

 

11. Підстави для прийняття рішення про неукладання договору про закупівлю (якщо та-

ке мало місце): -- 

 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: -- 

12.1. Дата прийняття рішення: -- 

12.2. Причини: -- 

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законо-

давством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікацій-



ним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, уста-

новлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: 

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність уча-

сників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають вста-

новленим законодавством вимогам: 

13.1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Асистент» 

13.1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сантех Стандарт» 

13.1.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Главмайстербуд» 

 

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність уча-

сників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи 

не відповідають установленим законодавством вимогам: 

13.2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Градас» 

 

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 За-

кону. 

13.3.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Асистент» 

13.3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сантех Стандарт» 

13.3.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Градас» 

13.3.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Главмайстербуд» 

 

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

та  підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -- 

 

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури) 

14.1. Виклад критеріїв порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів та 

визначення переможця процедури закупівлі, який був розроблений Замовни-

ком (згідно пп.25.3 та 25.4 Інструкції щодо оформлення учасниками пропозицій 

конкурсних торгів): 
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється відповідно до положень п.25.4 цієї Інструк-

ції на підставі наступних критеріїв: 

� ціна; 
� строк виконання; 

� гарантійне обслуговування; 

Визначення переможця торгів здійснюється за наступною методикою: 

Перший етап. З урахуванням положень розділу 9 цієї Інструкції визначається ціна пропозиції 

конкурсних торгів (Ц). 

Другий етап. За формулою: 

 

∆Ц = Цmin/Ц,       (1) 

де: Цmin – мінімальна ціна серед пропозицій конкурсних торгів, прийнятих до оцінки; Ц– ціна 

пропозиції конкурсних торгів, що оцінюється, 

визначається співвідношення цін пропозицій конкурсних торгів ( ∆Ц). 

Третій етап. За формулою: 

 

∆Т1 = Т1/T1max,      (2.1) 

де: Т1 – строк гарантії на виконані роботи у пропозиції конкурсних торгів, що оцінюється (у 

місяцях); T1max – максимальний строк гарантії на виконані роботи серед пропозицій конкурсних 

торгів, прийнятих до оцінки (у місяцях), 



 


