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Голова Комітету з конкурсних торгів в рамках 
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      ЗМІНИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

 

по предмету закупівлі  
 

«71.12.3  Послуги геологічні, геофізичні, та пов’язані з ними 

вишукувальні та консультаційні послуги: (Виготовлення цифрової 

карти Батарської меліоративної системи)» 
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1. Підпункт 25.1. пункту 25 «Кваліфікаційні критерії» Розділу V «Розкриття 

пропозицій конкурсних торгів. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення 

переможця», викласти у наступній редакції:  
 

25. Кваліфікаційні 
критерії 

25.1. Перед оцінкою пропозицій конкурсних торгів Замовник 
перевіряє відповідність Учасників таким кваліфікаційним 
критеріям: 
 

1. відповідність Учасника правилу національності 
відповідно до п. 4 цієї документації; 

 
2. Наявність в Учасника відповідної матеріально-

технічної бази для надання Послуг, а саме: наявність 
спеціалізованого повітряного судна (або відповідного 
договору по його залученню, або відповідного листа на 
ім’я учасника торгів про готовність виконати 
аерофотозйомку у 2013 році - додається копія) , 
цифрової матричної аерофотокамери (або відповідного 
договору по її  залученню - додається копія), 
повітряного лазерного сканеру (або відповідного 
договору по його залученню - додається копія), 
двочастотного GPS-приймача (або відповідного 
договору по його залученню), персональні комп’ютери 
та відповідні програмні продукти (типу: ArcView, 
MapInfo, Geograph, Digitals, Inpho  або еквівалент), що в 
тому числі сумісне з обмінними форматами файлів 
програмного забезпечення AUTOCAD),  

      Також учасник повинен надати копії : 
 чинних свідоцтв про повірку засобів 

вимірювальної техніки, що безпосередньо 
залучатиметься до аерофотозйомки;  

 чинного сертифіката льотної придатності 
повітряного судна залученого для аерознімання). 

 
3. відповідність Послуг запропонованих до надання   

Учасником, технічному завданню Замовника; 
 

4. наявність в Учасника працівників відповідної 
кваліфікації;  

 

 Також учасник повинен надати копії : 
 

 чинних свідоцтв про повірку засобів 
вимірювальної техніки, що безпосередньо 
залучатиметься до аерофотозйомки;  

 
5. наявність в Учасника відповідного досвіду надання 

Послуг (виконання аналогічних договорів); 
 

6. наявність в Учасника фінансової спроможності. 
 

 

2. Слова та цифри: «15 березня 2013 року до 09:30 (за київським часом)», підпункту 

19.1. пункту 19 «Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів» Розділу 

ІV «Подання пропозицій конкурних торгів», замінити на слова та цифри: «25 березня 

2013 року до 09:30 (за київським часом)». 
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3. Слова та цифри: «Дата та час: 15 березня 2013 року о 10:00 (за київським часом), 

підпункту 22.2. пункту 22 «Місце та час розкриття пропозицій конкурсних торгів»  

Розділу V «Розкриття пропозицій конкурсних торгів. Оцінка пропозицій конкурсних 

торгів та визначення переможця», замінити на слова та цифри: «Дата та час:                

25 березня 2013 року о 11:00 (за київським часом)». 

 

4. Слова та цифри: «Не відкривати до 10:00 за к.ч. 15 березня 2013 року» підпункту 

17.4 пункту 17 «Запечатування та маркування конверту з пропозицією конкурсних 

торгів» Розділу ІV «Подання пропозицій конкурсних торігв Замовнику, замінити на 

слова та цифри : «Не відкривати до  11:00 за к.ч. 25 березня 2013 року».  

 

5. Додаток № 8  «Рекомендована форма оформлення конверту, у якому подається  

 «Комерційна пропозиція», викласти у наступній редакції:  

 

«ДОДАТОК  8 
 
 

Рекомендована форма оформлення конверту, у якому подається 
пропозиція конкурсних торгів 

 

Не відкривати до 11 год. 00 хв. 25.03.2013р. 
                                   
ВІДПРАВНИК: 
Повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові),  
місцезнаходження (місце проживання),  
номери контактних телефонів 
Учасника процедури закупівлі 
 
 
 
 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 
предмет закупівлі  

 

 «71.12.3  Послуги геологічні, геофізичні, та пов’язані з ними 
вишукувальні та консультаційні послуги: (Виготовлення цифрової 

карти Батарської меліоративної системи)» 
                                                 
 

                                                       ОТРИМУВАЧ: 
                                                                                                           Басейнове управління водних  
                                                                                                            ресурсів річки Тиса  
                                                                                                             

                          Україна 88018, Закарпатська область,                                                                                                    
                                                                                                                    м. Ужгород, Слов’янська набережна, 5. 

 

  

.» 


