ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
UA-2020-05-29-004805-b
Дата формування звіту: 29 липня 2020

Найменування замовника:

Управління капітального будівництва Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

39682379

Місцезнаходження замовника:

вул. О. Кошиця, 11, Київ, м. Київ, 02068, Україна

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

Капітальний ремонт асфальтового покриття
прибудинкових територій та внутрішньоквартальних
проїздів за адресою: вулиця Бориспільська, 26, 28,
28-В, 32-А, 32-Б, 32-В Дарницького району м. Києва
(ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і
реставрація)

Назва номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкових територій
та внутрішньоквартальних
проїздів за адресою:
вулиця Бориспільська, 26,
28, 28-В, 32-А, 32-Б, 32-В
Дарницького району м.
Києва

ДК 021:2015:
1 роботи
45453000-7 —
Капітальний ремонт
і реставрація

Вид закупівлі:

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

вулиця
Бориспільська,
26, 28, 28-В, 32А, 32-Б, 32-В, м.
Київ, м. Київ,
02093, Україна

до 31 грудня
2020

Процедура

Умови оплати:
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Виконання
робіт

У разі затримки бюджетного
фінансування розрахунок за
виконані роботи здійснюватиметься
протягом 3-ох банківських днів з
дати отримання Замовником
бюджетного призначення та
фінансування закупівлі на свій
розрахунковий рахунок. Категорія
замовника: органи державної влади
(орган законодавчої, органи
виконавчої, судової влади), та
правоохоронні органи держави,
органи влади Автономної Республіки
Крим, органи місцевого
самоврядування, об’єднання
територіальних громад. Мова (мови),
якою (якими) повинні готуватися
тендерні пропозиції: українська
мова. Більш детальна інформація
викладена у тендерній документації.
Вид та умови надання забезпечення
тендерних пропозицій: електронна
банківська гарантія (безвідклична,
безумовна, оформлена відповідно до
вимог постанови Правління
Національного банку України від
15.12.2004 №639). Більш детальна
інформація викладена у тендерній
документації.

Пiсляоплата 3

Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

29 травня 2020 16:07

Кількість учасників закупівлі:

2

Найменування
учасників
процедури
закупівлі (для
юридичної особи)
або прізвище,
ім’я, по батькові
(для фізичної
особи)

Ціна пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВ "ЄВРОДОР2"

1 997 686,91 UAH
з ПДВ

1 997 686,91
UAH з ПДВ

Не відповідає вимогам тендерної
документації
учасник не відповідає
встановленим абзацом першим
частини третьої статті 22 Закону
вимогам до учасника відповідно до
законодавства

ТОВ Відкрита
компанія
Європейське
будівництво

2 387 279,22 UAH
з ПДВ

2 387 279,22
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови, установлені
ст. 17 Закону України ”Про
публічні закупівлі”

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

01.07.2020 13:08

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

28 липня 2020

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

2 387 279,22 UAH (в тому числі ПДВ 397 879,87
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ Відкрита компанія Європейське будівництво

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Закревського, 95-А кв. 333, місто Київ, м. Київ,
02232, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

не залучається

Ідентифікатор договору:

249

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%

