ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів
№ 1 від 06 жовтня 2011 року
1. Замовник:
1.1. Найменування. Виконавчий комітет Яремчанської міської ради
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04054286
1.3. Місцезнаходження. 78500, Івано – Франківська область , м. Яремче, вул.
Свободи, 266
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, e-mail). Бандурка Надія
Василівна –заступник міського голови, голова комітету з конкурсних торгів, тел.
0343423003, тел./факс 0343423001, feds1@ua.fm
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ). виконавчий комітет Яремчанської міської ради, 04054286
2. Джерело фінансування закупівлі. кошти обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування. Будівництво трубопроводів та прокладання ліній
енергозабезпечення та зв’язку місцевого значення; додаткові роботи ДК 016-97
- 45.21.4 (Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх
забруднення на вул. С.Бандери, Свободи, Галицькій у м. Яремче)
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. Заміна каналізаційних мереж діам. 300
мм. протяжністю 475 м.п. та діам. 200 мм. протяжністю 60 м.п.
4. Процедура закупівлі. Відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася
інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація
про закупівлю www.yaremche.org
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. ВДЗ від
01.08.2011р. №91(537), оголошення №123204.
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених
Законом). --5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних
торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки
України. ВДЗ від 14.09.2011р. №110(556), оголошення №164818.
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та
розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. ВДЗ від 05.10.2011р.
№119(565), оголошення №178839.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у
відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних
торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 4 (чотири)
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
1. Приватно виробничо-комерційна фірма «ВСК»;
2. Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківська пересувна механізована
колона -118» ;
3. Підприємець Коропецький Микола Васильович ;
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія
ТрейдЗахідБуд».
6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.
1. 20546451;
2. 01037525;
3. 1906615154;
4. 35517766.
6.4. Місцезнаходження.
1. 76002, м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 5а ;
2. 76036, м. Івано-Франківськ, вул.Пресмашівська,3 ;
3. 76003, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 21/23 ;
4. 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 4 офіс 506-507.
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 31 серпня 2011 року,
09:00 год.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 31 серпня 2011 року,
10:00 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 і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.
1. 494 812,00 грн. (з урахуванням ПДВ) ; умови розрахунку: авансування згідно
законодавства, термін виконання робіт – 45 днів ;
2. 475 200,00 грн. (з урахуванням ПДВ) , умови розрахунку: відстрочка платежу
– 90 днів з моменту підписання актів виконаних робіт, термін виконання робіт –
60 днів ;
3. 382 679,00 грн. ( без ПДВ ) , умови розрахунку: відстрочка платежу – 60 днів з
моменту підписання актів виконаних робіт, термін виконання робіт – 60 днів ;
4. 452 729,00 грн. (з урахуванням ПДВ) , умови розрахунку: відстрочка платежу
– 30 днів з моменту підписання актів виконаних робіт, термін виконання робіт –
45 днів.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав
відхилення.
1. СПД Коропецьким М. В. ідент.код. 1906615154, не додано:
- довідку довільної форми, що містить інформацію про наявність у учасника
працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, їх
чисельність;

- довідку, що містить інформацію про наявність в учасника матеріальнотехнічної бази та відповідного обладнання. Водночас подано договір оренди
транспортних засобів, в якому не вказано перелік орендованих транспортних
засобів.
2. ТзОВ «Будівельна компанія ТрейдЗахідБуд», ідент.код. 35517766 :
- до документації конкурсних торгів додана ліцензія із закінченим терміном дії.
Ліцензія даним учасником не отримана, що підтверджується витягом з
Єдиного ліцензійного реєстру станом на 07.09.2011р.;
- не додана довідка по ТзОВ «Будівельна компанія ТрейдЗахідБуд» з
обслуговуючого банку про відсутність(наявність) заборгованості за кредитами
(подана довідка іншої фірми).
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 382 679,00 грн. ( без ПДВ ) ;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 494 812,00 грн. ( з урахуванням ПДВ );
номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів
475 200,00 грн. ( з урахуванням ПДВ ) ;
(цифрами)
Чотириста сімдесят п’ять тисяч двісті гривень 00 коп. ( з урахуванням ПДВ)
(словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 09.09.2011 р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Публічне акціонерне товариство
«Івано-Франківська пересувна механізована колона -118»
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 01037525
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної
особи), телефон, телефакс. м. Івано-Франківськ, вул.Пресмашівська, 3, тел.
(0342) 50-44-33, 78-74-51.
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 29 вересня 2011 року
(475 200,00 грн., (чотириста сімдесят п’ять тисяч двісті гривень 00 коп. ( з
урахуванням ПДВ) )
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке
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 встановленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність
обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають
встановленим законодавством вимогам.
- Приватно виробничо-комерційна фірма «ВСК»;
- Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківська пересувна механізована
колона -118».

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані
документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.
- Підприємець Коропецький Микола Васильович ;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія
ТрейдЗахідБуд».
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17
Закону.
1. Приватно виробничо-комерційна фірма «ВСК»;
2. Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківська пересувна механізована
колона -118» ;
3. Підприємець Коропецький Микола Васильович ;
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія
ТрейдЗахідБуд».
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17
Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника. немає
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої
процедури).
15. Склад комітету з конкурсних торгів :
Начальник відділу житлово – комунального
господарства міськвиконкому
Сіщук Ю.П.
(посада, прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)

Начальник юридичного відділу
міськвиконкому
Кухарук Т.А.
(посада, прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)

Заступник голови комітету
з конкурсних торгів
М.П.

Бойчук Г.П.
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

