
                                                                                                   

Замовник: Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку 

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

Зміни  до документації конкурсних торгів 

на закупівлю послуг: ДК 016:2010–81.30.1 послуги щодо благоустрою території (послуги зі 

звалювання дерев на виконання звернень мешканців), (вхідний номер 15055WX447221 № 

265 (04.06.2015) від 04.06.2015 р. оголошення № 142110), затверджені протоколом засідання 

комітету з конкурсних торгів від  19.06.2015 р., а саме: 

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

пропозицій конкурсних торгів” маркування змінити на: „Не відкривати до 14.07.2015 р., 

13:00 год.” 

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

та розкриття конкурсних торгів» змінити на 14.07.2015 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 14.07.2015 р. о 13:00 год.   

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

пропозицій конкурсних торгів” вираз «Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна 

відповідати кошторису і формуватися відповідно до Норм часу (виробітку) на роботи з 

озеленення, ГКН 02.08.018 – 2004, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 

05.02.2004 р. № 27» змінити на «Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна відповідати 

кошторису і формуватися відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013». 

5. У Додатку № 2 «Технічні вимоги (ТВ)» назву послуг викласти у наступній редакції: ДК 

016:2010–81.30.1 послуги щодо благоустрою території (послуги зі звалювання дерев на 

виконання звернень мешканців)» та внести наступні зміни: 

- у пункті 4 кількість змінити на 27,56 м3; 

- доповнити пунктом 4-а «Видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев м’яких 

листяних порід, частинами вручну, діаметром стовбура понад 40 до 50 см, кількість – 13,84 

м3»; 

- у пункті 7 словосполучення «із  застосуванням автовишок або автогідропідіймачів» змінити 

на «вручну»; 

- у пункті 8 словосполучення «із  застосуванням автовишок або автогідропідіймачів» змінити 

на «вручну». 

6. У Додатку № 3 «Форма „Пропозиція конкурсних торгів” назву послуг викласти у 

наступній редакції: ДК 016:2010–81.30.1 послуги щодо благоустрою території (послуги зі 

звалювання дерев на виконання звернень мешканців)». 

 

 

 

Перший заступник директора Департаменту, 

голова комітету з конкурсних торгів                                                                 Білик В. Й.          

 

 

 


