
     

                                                                                             

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. Б. 

Хмельницького, І-ша черга: від вул. Сагайдачного до вул. Радищева), (вхідний номер 

15091WX577603 № 329 (04.09.2015) від 04.09.2015 р. оголошення № 191465), затверджені 

протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від  10.09.2015 р., а саме: 

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

пропозицій конкурсних торгів” маркування змінити на: „Не відкривати до 14.10.2015 р., 

11:00 год.” 

2. 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 ДКТ), копії 

аналогічних договорів, що наведені в довідці про виконання аналогічних договорів»; 

- пункт «Інші документи» доповнити вимогою надати документ, що підтверджує надання 

учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено 

оголошенням про проведення процедури закупівлі). 

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

та розкриття пропозицій конкурсних торгів» змінити на 14.10.2015 р. до 10:00 год. 

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

розкриття пропозицій конкурсних торгів» змінити на 14.10.2015 р. о 11:00 год.   

5. У додатку № 1 «основні та істотні умови договору» пункт 1.1. викласти у наступній   

редакції: «Підрядник зобов'язується у строк з листопада 2015 р. по грудень 2016 р. виконати 

роботи, зазначені в п. 1.2. даного  Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи».  

6. У додатку 7 табличку викласти у наступній редакції: 

№ 

з/п 

Посада ІТП, 

професія робітників 
Чисельність 

Освіта, 

спеціальність ІТП, 

кваліфікація 

робітників 

 

Досвід 

роботи 

 

     

 

 

Заступник директора Департаменту, начальник 

управління планування та реформування, 

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

 


