
ПРОТОКОЛ № 5/5 від 31.05.2012р. 
засідання комітету з конкурсних торгів управління капітального  

будівництва виконкому міськради щодо  внесення змін до документації конкурсних 
торгів та продовження терміну подання пропозицій 

будівництво об’єкта: «Будівництво інженерних мереж до сучасної спортивної споруди зі 
штучним льодом» 

 
Дата 31.05.2012р.         Час 11:00 

 
ПРИСУТНІ: члени комітету з конкурсних торгів управління, крім Ісакова С.В. - 
відрядження 
ЧЕРГА ДЕННА: 
            Внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження терміну подання 
пропозицій на закупівлю робіт з будівництва об’єкта: «Будівництво інженерних мереж до 
сучасної спортивної споруди зі штучним льодом». 
СЛУХАЛИ: 

Голову комітету з конкурсних торгів Соколовського С.І., який запропонував, у зв'язку 
з виробничою необхідністю, внести зміни до документації конкурсних торгів. 

Продовжити строк подання до 9:00 год. 15.06.2012р. 
Строк розкриття пропозицій призначити на 11:30 год. 15.06.2012р. 

ВИРІШИЛИ: 
1.Внести зміни до документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з будівництва 
об’єкта: «Будівництво інженерних мереж до сучасної спортивної споруди зі штучним 
льодом», а саме: 

- в п.4.1 “кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 
15.06.2012 до 09:00 год.”; 

- в п.4.2 “дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 15.06.2012 о 11:30 
год.”; 
та затвердити їх. 
Всі інші пункти документації (з урахуванням змін) залишаються чинними. 

2. Продовжити строк подання до 9:00 год. 15.06.2012р. 
3. Розкриття пропозицій призначити на 11:30 год. 15.06.2012р. 
4. Повідомити письмово про зміни всіх осіб, яким було видано вищезазначену 

документацію конкурсних торгів та надіслати їм зміни. 
5. Оприлюднити зміни до документації конкурсних торгів відповідно до ст.10 Закону 

України “Про здійснення держаних закупівель”. 
 

Голова комітету з конкурсних торгів:    С. Соколовський 
 
Заступник голови комітету з конкурсних торгів:   С. Ісаков - відрядження  

Члени комітету з конкурсних торгів:    А. Берзулова  

         Л. Целкова 

         І. Філоненко 

         Л. Пузанова 

Секретар комітету з конкурсних торгів:    С. Борисенко     

 

 

 

 

 

 

 



 

  Управління капітального будівництва виконкому міської ради  
 
 

"ЗАТВЕРДЖЕНО" 
На засіданні комітету з конкурсних торгів 
від "31" травня 2012 року 
 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ  
ТОРГІВ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА ВИКОНКОМУ МІСЬКОЇ 
РАДИ _______________________  
Соколовський С.І. 
   

  
 

 
 
 
 

ЗМІНИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 
 
 
 
 
 
 

Предмет закупівлі:  Будівництво об’єкта «Будівництво інженерних 
мереж до сучасної спортивної споруди зі штучним 
льодом»  

 
Процедура закупівлі: відкриті торги  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

м. Кривий Ріг 
 2012 

 



 
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

4.1. Спосіб, місце та 
кінцевий строк 
подання пропозицій 
конкурсних торгів 

  

кінцевий строк подання 
пропозицій конкурсних 
торгів (дата, час) 

15.06.2012 року до 09:00 
 

4.2. Місце, дата та час 
розкриття пропозицій 
конкурсних торгів: 

  
  

дата та час розкриття 
пропозицій конкурсних 
торгів 

15.06.2012 року о 11:30 
 

 
 

 

Всі інші пункти документації (з урахуванням змін) залишаються чинними. 


