
                                                                                                  

Замовник: Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (код ЄДРПОУ-37794186)   

Зміни  до документації конкурсних торгів 

на закупівлю робіт: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 капітальний ремонт (капітальний ремонт вул. 

Тичини), (вхідний номер 15063WX476056 № 279 (24.06.2015) від 24.06.2015 р. оголошення 

№ 152873), затверджені протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від  15.07.2015 

р., а саме: 

1. У частині 1 «оформлення пропозицій конкурсних торгів» розділу ІІІ „підготовка 

пропозицій конкурсних торгів” маркування змінити на: „Не відкривати до 03.08.2015 р., 

13:30 год.” 

2. У частині 1 «кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів» розділу ІV «подання 

та розкриття конкурсних торгів» змінити на 03.08.2015 р. до 10:00 год. 

3. У частині 2 «дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів» розділу ІV «подання та 

розкриття конкурсних торгів» змінити на 03.08.2015 р. о 13:30 год.   

4. У частині 2 «зміст пропозиції конкурсних торгів учасника» розділу ІІІ „підготовка 

пропозицій конкурсних торгів” ввести підпункт наступного змісту: 

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

(якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі). 

5. У частині 3 «забезпечення пропозиції конкурсних торгів» розділу ІІІ „підготовка 

пропозицій конкурсних торгів”  вираз «не вимагається» змінити на:  

«Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно до частини першої статті 24 

Закону становить 20 000,0 грн. (двадцять тисяч) грн.;  

вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно до підпункту 8 частини першої 

статті 1 Закону - завдаток; 

строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів – 90 днів; 

кошти перераховувати на р/р 37116016003422 в ГУДКСУ в Івано-Франківській обл., 

МФО 836014, код ЄДРПОУ - 37794186». 

6. Частину 4 «умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних 

торгів» розділу ІІІ „підготовка пропозицій конкурсних торгів”  наповнити наступним 

змістом: 

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 

банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції 

конкурсних торгів у разі: 

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у 

документації конкурсних торгів; 

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; 

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; 

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з 

учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів повертається замовником учаснику процедури 

закупівлі шляхом перерахування коштів на його розрахунковий рахунок. 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: 

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; 

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю; 

- не надання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після 

акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено 

документацією конкурсних торгів. 

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не 

повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі 

здійснення закупівлі юридичними особами (їх об'єднаннями)  не за бюджетні кошти - 

перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їх об'єднань). 



7. У частині 6 «кваліфікаційні критерії до учасників» розділу ІІІ „підготовка пропозицій 

конкурсних торгів”, вимогу щодо надання інформації про виконання аналогічних договорів 

викласти у наступній редакції:  наявність документально підтвердженого досвіду виконання 

аналогічних договорів (не менше двох) (довідка відповідно до додатку № 8 цієї ДКТ), копії 

аналогічних договорів, що наведені в довідці про виконання аналогічних договорів. 

 

 

 

Заступник директора Департаменту, начальник 

управління планування та реформування, 

голова комітету з конкурсних торгів                                  ____________           Сенчук І. В.                                           
                                                                                                       (підпис, М.П.) 

 


