ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
UA-2021-05-28-004549-b
Дата формування звіту: 26 серпня 2021

Найменування замовника:

Управління капітального будівництва Одеської
міської ради

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04056902

Місцезнаходження замовника:

Комітетська, 10-А, Одеса, Одеська область, 65091,
Україна

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

«Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі
будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси,
за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг
вул. Садової ( пам’ятка архітектури та
містобудування місцевого значення). Коригування»

Назва номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

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

«Ремонтно-реставраційні
роботи фасаду та покрівлі
будівлі, розташованої в
історичній частині м.
Одеси, за адресою: м.
Одеса, вул.
Преображенська, 23 ріг
вул. Садової ( пам’ятка
архітектури та
містобудування місцевого
значення). Коригування»

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

1 лот

вул.
Преображенська,
23 ріг вул.
Садової, Одеса,
Одеська область,
65000, Україна

до 31 грудня
2022

Вид закупівлі:
Умови оплати:

Процедура

Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Виконання
робіт

Джерело фінансування
закупівлі - за рахунок коштів
місцевого бюджету та інших
джерел не заборонених
законодавством.

Пiсляоплата 10

Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

28 травня 2021 11:38

Кількість учасників закупівлі:

3

Розмір
оплати,
(%)

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 УКРСПЕЦПРОЕКТ

14 849 403,34
UAH з ПДВ

9 870 000,00
UAH з ПДВ

Учасник процедури
закупівлі не відповідає
встановленим абзацом
першим частини третьої
статті 22 Закону вимогам до
учасника відповідно до
законодавства
Учасник процедури
закупівлі не відповідає
встановленим абзацом
першим частини третьої
статті 22 Закону вимогам до
учасника відповідно до
законодавства

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ПРОЕКТНО- БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "УКРІНВЕСТБУД"

14 004 000,00
UAH з ПДВ

10 000
000,00 UAH
з ПДВ

Учасник процедури
закупівлі не надав
забезпечення тендерної
пропозиції, якщо таке
забезпечення вимагалося
замовником, та/або
забезпечення тендерної
пропозиції не відповідає
умовам, що визначені
замовником у тендерній
документації до такого
забезпечення тендерної
пропозиції
Учасник процедури
закупівлі не надав
забезпечення тендерної
пропозиції, якщо таке
забезпечення вимагалося
замовником, та/або
забезпечення тендерної
пропозиції не відповідає
умовам, що визначені
замовником у тендерній
документації до такого
забезпечення тендерної
пропозиції

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ТАУРУС"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

15 754 500,00
UAH з ПДВ

15 754
500,00 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:

09.08.2021 15:11

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:

25 серпня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

15 754 500,00 UAH (в тому числі ПДВ 2 625 750,00
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ТАУРУС" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ВУЛИЦЯ ВОДОПРОВІДНА, будинок 1 А, офіс 307,
місто Одеса, Одеська область, 65007, Україна

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

Відсутня

Ідентифікатор договору:

51-21/П

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%

