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ЗМІНИ ДО
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю послуг
ДК 016:2010 - 38.12.3 Послуги підприємств щодо перевезення небезпечних
відходів, ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 90721000-7 (Послуги із
забезпечення екологічної безпеки) перевезення радіоактивних матеріалів у
вигляді насосно-компресорних труб (НКТ), забруднених техногеннопідсиленими джерелами природного походження у зону відчуження).

м. Чорнобиль
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Відповідно до рішення комітету з конкурсних торгів (протокол № 03
від 08.02.2016) внести наступні зміни в документацію конкурсних торгів:
1. У Розділі І Загальні положення:
У пункті 3 «Інформація про предмет закупівлі» обсяг надання послуг:
цифри «4570 тон» замінити цифрами: «1570 тон».
2. У Розділі ІІІ Підготовка пропозицій конкурсних торгів:
У пункті 1 «Оформлення пропозицій конкурсних торгів» цифри
30
09: 01.03.2016 р. замінити цифрами 09: 30 02.03.2016 р.;
у пункті 6 «Кваліфікаційні критерії до учасників» виключити абзац
четвертий: «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання
аналогічних договорів»;
у пункті 8 «Інформація про субпідрядника (субпідрядників)»
доповнити реченням наступного змісту:
- «Документи відповідно до Додатку № 5 Документації конкурсних
торгів (у разі якщо Учасник планує залучити до надання послуг
субпідрядника/субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків від
вартості договору про закупівлю).»
3. У Розділі ІV Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів:
У пункті 1 «Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій
конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів»
у пункті кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата,
час): цифри 01.03.2016, 09:00 замінити цифрами «02.03.2016, 09:00».
у пункті дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
01.03.2016, 09:30 замінити цифрами «02.03.2016, 09:30».
4. У Розділі VI Укладання договору про закупівлю:

про

У пункті 2 «Істотні умови, які обов'язково включаються до договору
закупівлю» доповнити наступними умовами:

«Виконавець має право залучати до надання послуг за Договором
субпідрядника/субпідрядників вказаних в інформації, яку Учасник подавав у
складі пропозиції конкурсних торгів, в обсязі не менше ніж 20 відсотків від
вартості договору про закупівлю за письмовим погодженням Замовника,
отриманим Виконавцем до укладення Договору відповідно до якого
залучатиметься субпідрядник/субпідрядники.
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Відповідальність перед Замовником за якість, інші умови надання
послуг залученим субпідрядником/субпідрядниками несе перед Замовником
Виконавець.
Приймання та оплату послуг, наданих субпідрядником, здійснює
Виконавець.
При наданні послуг на території Замовника Учасник несе
відповідальність за дотримання залученим субпідрядник/субпідрядники
вимог нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, охорони
навколишнього середовища».
Слова «з переліком всіх документів дозвільного характеру згідно з
п. 1.4 Додатку 3» доповнити словами «у разі якщо Виконавець не залучає
для надання послуг субпідрядника/субпідрядників. У разі якщо Виконавець
залучає для надання послуг субпідрядника/субпідрядників такі документи
надає залучений Виконавцем за письмовим погодженням Замовника
субпідрядник/субпідрядники».
Інші Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про
закупівлю залишаються без змін.
5. У Додатку 1 ФОРМА: "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"
У графі Кількість, т таблиці цін:
цифри «4570» замінити цифрами: «1570 ».
6. У Додатку 2 КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА
ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ:
виключити пункт 3) розділу 1. «Наявність документально
підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів»;
у розділі 4. «Учасник надає інші документи» виключити пункт 7)
Завірена копія ліцензій та дозволів на провадження відповідної діяльності
(якщо це передбачено чинним законодавством України).
Доповнити розділ 5. Наступного змісту:
«5. Учасник або субпідрядник (у разі залучення субпідрядника для
надання послуг в обсязі більше 20% вартості договору про закупівлю) надає
копію ліцензій та дозволів на провадження відповідної діяльності (якщо це
передбачено чинним законодавством України).»
7. У Додатку 3 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ
ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:
у пункті 1.1. «Інформація щодо об’єктів та НКТ» у колонці «Обсяги»
цифри «4570» замінити цифрами «1570»;
у пункті 1.4. «Інші необхідні технічні та якісні умови»
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слова «Виконавець зобов’язаний» замінити словами «Переможець
(Виконавець) або субпідрядник (у разі залучення субпідрядника для
надання послуг в обсязі більше 20% вартості договору про закупівлю)
під час укладення договору про закупівлю або договору яким
передбачено залучення субпідрядної організації зобов’язаний:»
8. Доповнити Документацію конкурсних торгів Додатком 5
наступного змісту:
Додаток 5
Форма заповнюється Учасником та надається
у складі пропозиції конкурсних торгів на фірмовому бланку (у разі наявності)

Перелік документів з інформацією про субпідрядників
(надаються в разі залучення субпідрядників для надання окремих видів
послуг в обсязі не менше 20% від вартості договору про закупівлю)
1. Пропозиції про залучення субпідрядників за формою, що додається.
2. Оригінали листів субпідрядників щодо згоди надати послуги, що їм
доручаються, в зазначені строки.
3. Документи субпідрядників:
- копія ліцензії (іншого документ - у випадках передбачених законодавством)
на підставі якої субпідрядник має право здійснювати надання відповідних
видів послуг, які доручаються субпідряднику (субпідрядникам).
У разі, якщо термін дії дозволу (іншого документу) має закінчитися
найближчим часом, Учасник надає лист-підтвердження від субпідрядника
про своєчасне подання ним документів до відповідної установи щодо її
подовження
- нотаріального завірена копія Статуту або іншого установчого документу
субпідрядника (субпідрядників).
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб,
виданий субпідряднику (субпідрядникам) якого (яких) планується залучити
до надання послуг.
Усі документи (за винятком оригіналів документів, виданих іншими
установами, нотаріально завірених копій), повинні бути завірені
власною печаткою та підписом Учасника. У разі відсутності печатки
(для фізичних осіб) документи завіряються підписом Учасника.
Форма пропозицій про залучення субпідрядників
Назва
Види послуг, які
Досвід надання аналогічних
субпідрядника,
передбачається доручити
послуг
його реквізити
субпідряднику
( кількість років)

Уповноважена особа Учасника
ПІБ
Підпис
МП (у разі наявності печатки)
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