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ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсного відбору по проекту:
«Житло для переселенців»
що впроваджується згідно програми Європейського Союзу «Підтримка громад, що
опинилися під впливом конфлікту в Україні» на підставі Грантового договору 2014/355352 між Європейським Союзом, представленим Європейською комісією та Слов’янською
міською радою

1. Замовник.
1.1. Найменування
Слов’янська міська рада Донецької області
1.2. Місцезнаходження
пл. Жовтневої Революції, буд. 2., м. Слов’янськ, Донецька область,
84122
1.3. Відповідальний за проведення конкурсного відбору:
Бєлозьоров Андрій Миколайович, заступник міського голови
м. Слов’янськ.
телефон (099) 907-80-15
Суручану Ігор Андрійович, керівник проекту
телефон (095)290-52-23
Лищук Леонід Олександрович, інженер проекту
Телефон (066)599-71-07
2. Найменування об’єкту конкурсного відбору:
1. Лот № 1 – проектно-вишукувальні роботи «Реконструкція гуртожитку по
вул. Свердлова 8 з метою розселення тимчасових переселенців і потерпілих
жителів м. Слов’янська Донецької області»;
2. Лот № 2 – проектно-вишукувальні роботи «Реконструкція гуртожитку по
вул. Чубаря 28-а з метою розселення тимчасових переселенців і потерпілих
жителів м. Слов’янська Донецької області».
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Слов’янської міської ради
16.07.2015 р.
4. Розкриття пропозицій конкурсного відбору по проекту: «Житло для
переселенців»
відбулося 04.08.2015
10.00
Місце розкриття 84122, Україна, Донецька область, м. Слов’янськ,
площа Жовтневої Революції, 2, Слов’янська міська рада, 3 поверх,
малий зал.
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5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсного відбору по проекту: «Житло для переселенців»
№

Номер і
дата
реєстрації
замовником
пропозиції
конкурсног
о відбору

1

1. Лот №1
03.08.2015

Повне найменування (для
юридичної особи) або прізвище,
ім’я, по батькові (для фізичної
особи) учасника процедури
закупівлі, код за ЄДРПОУ/
реєстраційний номер облікової
картки платника податків*,
місцезнаходження/
місце проживання,
телефон/телефакс
КП Слов’янської міської ради
«Слов’янське управляння
капітального будівництва»
ЄДРПОУ 37467267
вул Р. Люксембург, буд. 44,
м. Слов’янськ, Донецької області,
84122,
тел./факс (06262)2-51-59

Інформація про наявність чи відсутність необхідних
документів, передбачених документацією конкурсних
торгів
(запитом цінових пропозицій), конкурсного відбору

Ціна пропозиції або
ціни окремих частин
предмета закупівлі
(лотів) (якщо окремі
частини предмета
закупівлі визначені
замовником для
надання учасниками
пропозицій щодо них)

Строк
Приміт
виконан ка
ня робіт

пропозиція конкурсного відбору не прошита, не
пронумерована та не скріплена печаткою без
позначенням кількості сторінок цифрами і
словами;

180000,00 грн. з ПДВ

30днів

відсутні:

- підтверджуючі документи про те, що учасник не
визнаний у встановленому законом порядку
банкрутом та відносно нього не відкрита
ліквідаційна процедура;
- підтверджуючі документи про те, що учасника не
було притягнуто згідно із законом до
відповідальності за вчинення у сфері державних
закупівель корупційного правопорушення;
- підтверджуючі документи про те, що фізична
особа, яка є учасником, не була засуджена за
злочин, пов’язаний з порушенням процедури
закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено
у встановленому законом порядку;
- завдання на проектування для участі в конкурсі
на розробку
проектно-кошторисної документації (додаток №3) ;
- додатки до технічного завдання:
фотофіксація об'єкта;
плани поверхів існуючої будівлі згідно планів БТІ з

150000,00 грн. без
ПДВ
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2. Лот №2
03.08.2015

КП Слов’янської міської ради
«Слов’янське управляння
капітального будівництва»
ЄДРПОУ 37467267
вул Р. Люксембург, буд. 44,
м. Слов’янськ, Донецької області,
84122,
тел./факс (06262)2-51-59

описом основних конструкцій будівлі;
- календарний план виконання робіт на 2015 р.
(додаток №5);
- проект договору.
Сводная смета №204 на проектные работы не
відповідає ціні пропозиції та зміст графи 2
«Перечень выполненных работ, стадия
проектирования» не відповідає
п. 26 «вартість проектування» додатку №3
конкурсної документації .
пропозиція конкурсного відбору не прошита, не
пронумерована та не скріплена печаткою без
позначенням кількості сторінок цифрами і
словами;
відсутні:

- підтверджуючі документи про те, що учасник не
визнаний у встановленому законом порядку
банкрутом та відносно нього не відкрита
ліквідаційна процедура;
- підтверджуючі документи про те, що учасника не
було притягнуто згідно із законом до
відповідальності за вчинення у сфері державних
закупівель корупційного правопорушення;
- підтверджуючі документи про те, що фізична
особа, яка є учасником, не була засуджена за
злочин, пов’язаний з порушенням процедури
закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено
у встановленому законом порядку;
- завдання на проектування для участі в конкурсі
на розробку
проектно-кошторисної документації (додаток №3) ;
- додатки до технічного завдання:
фотофіксація об'єкта;
плани поверхів існуючої будівлі згідно планів БТІ з

180000,00 грн. з ПДВ
150000,00 грн. без
ПДВ

30днів

Оприлюднено 06.08.2015
http://www.slavrada.gov.ua/uploads/File/gitlo/protokol_040815.pdf

описом основних конструкцій будівлі;
- календарний план виконання робіт на 2015 р.
(додаток №5);
- проект договору.
Сводная смета №203 на проектные работы не
відповідає ціні пропозиції та зміст графи 2
«Перечень выполненных работ, стадия
проектирования» не відповідає
п. 26 «вартість проектування» додатку №3
конкурсної документації .
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3. Лот №1
Лот №2
03.08.2015
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4. Лот №1
Лот №2
03.08.2015

ПП «РЕСТРО»,
ЄДРПОУ 23034504
вул . Леніна, буд. 38,
м. Слов’янськ, Донецької області,
84122
тел. моб.
+38 050 47 37 047

необхідні документи у наявності

ТОВ «АК АРТ-БУД»,
ЄДРПОУ 34511978,
вул. Дем’яна Бєдного, буд. 115,
м. Слов’янськ, Донецької області,
84107,
тел. 0502777457

необхідні документи у наявності

Лот №1
92500,00 грн.
без ПДВ

30 днів

Лот №2
92500,00 грн.
без ПДВ

30 днів

Лот №1
180000,00 грн. з ПДВ

45 днів

150000,00 грн. без
ПДВ
Лот №2
180000,00 грн. з ПДВ

45 днів

150000,00 грн. без
ПДВ
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5. Лот №1
03.08.2015

ТОВ «ВАДІ 2012»,
ЄДРПОУ 37841356,
вул. Костромська, буд. 11,
м. Дніпродзержинськ, Донецька
область, 51922,
тел +380 (66) 485-74-79

- Зміст графи 2 «Стадія проектування і перелік
виконуваних робіт» Зведеного кошторису на
проектні і вишукувальні роботи не відповідає
п. 26 «вартість проектування» додатку №3
конкурсної документації (відсутні пункти: Форескіз; авторський нагляд).

90659,30 грн. без ПДВ

30 днів
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6. Лот №2
03.08.2015

ТОВ «ВАДІ 2012»,
ЄДРПОУ 37841356,
вул Костромська, буд. 11,
м. Дніпродзержинськ, Донецька
область, 51922,
тел +380 (66) 485-74-79

- Зміст графи 2 «Стадія проектування і перелік
виконуваних робіт» Зведеного кошторису на
проектні і вишукувальні роботи не відповідає
п. 26 «вартість проектування» додатку №3
конкурсної документації (відсутні пункти: Форескіз; авторський нагляд).

90998,21 грн.
без ПДВ

30 днів

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

6. Присутні.
6.1. Від учасників процедури закупівлі:
________________
________________
________________
________________
Зауваження учасників процедури закупівлі
__________________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени тендерної комісії):
______________________________________ __________________________
(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

Голова тендерної комісії (без права голосу)

А.М. Бєлозьоров

Секретар тендерної комісії

З.І. Чернецька

(без права голосу)

