
П Р О Т О К О Л  № 04-16 
засідання комітету з конкурсних торгів 

управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради

м. Кіровоград 23 лютого 2016 року

Всього членів комітету: 6 
Присутні: 6

Голова комітету -  Сурнін С.В.

Заступник голови комітету -  Пуляєва Г.В.,

Секретар комітету Воротнюк М.В.

Члени комітету: Гончар С.М., Хоменко С.А., Ярюхіна К.В.

Порядок денний:

1. Про виправлення технічної(механічної) помилки у оприлюдненій 
документації конкурсних торгів на закупівлю будівельно-монтажних робіт за 
проектом "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Генерала Жадова, м. Кіровоград, 102 мікрорайон, позиція 28
(добудова)” за процедурою відкриті торги.

(код ДСТУ Б Д. 1-1:2013 -  інше, заД К  021:2015 -  45211000-9 "Будівництво 
багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків")

1. Слухали: Голову комітету з конкурсних торгів -  начальника 
спецбюджетного відділу управління Сурніна С.В.

він повідомив, що за результатом аналізу документації конкурсних торгів 
на "Будівельно-монтажні роботи за проектом "Нове будівництво 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 
м, Кіровоград, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)" в пункті 3 розділу І 
"строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)" оприлюдненої 
документації виявлено технічну помилку, а саме "Травень 2015 року - 
грудень 2016 року”.

У той жде час, в оголошенні на проведення відкритих торів, яке 
опубліковане у ВДЗ № 26(09.02.2016) від 09.02.2016 за № 034401 на 
сайті уповноваженого органу, на сторінці 20 та в "Основних умовах 
договору" вказаної документації зазначений "Строк виконання робіт" -  
"Травень 2016 року-Грудень 2017 року”

Керуючись ч. 5 ст. 11, Закону України "Про здійснення державних 
закупівель", наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
від 25 червня 2014 року N 743, враховуючи лист Мінекономрозвитку від 
01.12.2015 № 3302-05/40086-08 щодо виправлення технічних (механічних) 
помилок



2

Вирішив:

1. Виправити технічну помилку оприлюдненої документації конкурсних 
торгів на "Будівельно-монтажні роботи за проектом "Нове будівництво 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Г енерала Жадова, 
м. Кіровоград, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова), а саме: пункт З 
розділу І "строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)” 
викласти в наступній редакції "Травень 2016 року - грудень 2017 року".

2. Секретарю комітету до 24 лютого 2016 року розмістити скан-копію у 
рсІГ форматі даного протоколу на веб-порталах Уповноваженого органу з 
питань закупівель та Кіровоградської міської ради \У\У\У.кг-гасїа.еоу.иа.

З а - 6 ,
Проти -  0,
Утрим. - 0

Голова комітету з конкурсних торгів

Заступник голови комітету

Члени комітету:

Секретар комітету

о* ] Сурнін С.В.
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Воротнюк М.В.
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Ярюхіна К.В.

Хоменко С.А.


