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.
Кармелюка), (вхідний номер 15053WX422832 № 254 (19.05.2015) від 19.05.2015 р.
оголошення № 133357), затверджені протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від
28.05.2015 р., а саме:
1. У п. 1 «оформлення пропозицій конкурсних торгів» розділу ІІІ „підготовка пропозицій
конкурсних торгів” маркування змінити на: „Не відкривати до 26.06.2015 р., 13:00 год.”
2. У п. 1 «кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів» розділу ІV «подання та
розкриття конкурсних торгів» змінити на 26.06.2015 р. до 10:00 год.
3. У п. 2 «дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів» розділу ІV «подання та
розкриття конкурсних торгів» змінити на 26.06.2015 р. о 13:00 год.
4. У частині 6 «кваліфікаційні критерії до учасників» розділу ІІІ „підготовка пропозицій
конкурсних торгів”:
1) вилучити абзац «документ, виданий Уповноваженим органом (Національним агентством з
питань запобігання корупції), який підтверджує, що Учасника внесено чи не внесено до
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення (відповідно до пункту 1-1 частини 1 статті 17 ЗУ «Про здійснення
державних закупівель» (Закону) та підпункту 22) «Прикінцевих положень» ЗУ про корупцію
від 14.10.2014 р. № 1700-VII). У разі відсутності такого реєстру, надається довідка довільної
форми із зазначенням відповідної інформації;»
2) внести доповнення щодо надання учасниками наступних документів:
- інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не
вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення;
- інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з
антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими
відповідно до Закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії
наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або
інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної
програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до Закону.**
** Розповсюджується. Відповідно до пунктів 1 і 2 частини 2 статті 62 Закону України «Про
запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII: «В обов’язковому порядку
антикорупційна програма затверджується керівниками:
1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна, або
комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за
звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації
продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;
2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури
закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо
вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон
гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень.»
Перший заступник директора Департаменту,
голова комітету з конкурсних торгів

Білик В. Й.

