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ЗМІНИ 
ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю книжок друкованих (58.11.1)

відповідно до оголошення  №100401
"ВДЗ" №222 (30.03.2015)

Відповідно до ч.2 ст. 23 Закона України “Про здійснення державних закупівель”  
замовник має право з власної ініціативи внести зміни до Документації конкурсних торгів. 
Повідомляємо, що до Документації конкурсних торгів на закупівлю книг друкованих 
(58.11.1), затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів КЗ “ЗОУНБ імені О. М. 
Горького” ЗОР №10 від 23 березня 2015 року (оголошення  №100401, "ВДЗ" №222 
(30.03.2015)) внесено деякі зміни, а саме:

1. підпункт 7, пункта 2, розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
“7) документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам та 
вимогам відповідно до ст. 17 Закону, зазначених в Додатку 3 цієї документації”;

2. підпункт 9 пункта 2 розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
“9) податкової декларації платника єдиного податку (для фізичних осіб-підприємців)”;

3. пункт 2 розділу ІІІ доповнити наступними підпунктами:
“10) копії довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
  11) копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (для фізичних осіб), завіреної 
учасником;
  12) копії паспорту (для фізичних осіб), завіреної учасником.”;

4. останній абзац  пункта 2 розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
“Відсутність документів, передбачених в цьому пункті документації конкурсних торгів, є 
підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів може
містити будь-які інші документи, які бажає додати учасник.”;

5. пункт 8 та пункт 9  Додатка 1 “Форма “Пропозиція конкурсних торгів”” вважати 
недійсними;



6. таблицю розрахунку вартості пропозиції, наведену у Додатку 1 “Форма “Пропозиція 
конкурсних торгів”” викласти у наступній редакції:

№ з/п Найменування предмету
закупівлі

Кількість Ціна за
одиницю
без ПДВ,

грн.

ПДВ,
грн.

Ціна за
одиницю
з ПДВ,

грн.

Загальна
сума з

ПДВ, грн.

1.

.....

4235.

Загальна кількість одиниць  
Вартість пропозиції  

7. пункт 3.1 Додатка 3,  викласти у наступній редакції:
“Довідка про виконання аналогічних договорів за останні 2 роки оформлена в довільній 
формі (перелік організацій із зазначенням адреси, телефону та контактної особи)  та 
підтвердження позитивного досвіду виконання аналогічних договорів на закупівлю книжок 
друкованих (код за ДК16:2010- 58.11.1) (копії договорів)”;

8. пункт 4 Додатка 3 викласти у наступній редакції:

4. Наявність фінансової 
спроможності (баланс, звіт 
про фінансові результати, 
звіт про рух грошових 
коштів, довідка з 
обслуговуючого банку про 
відсутність (наявність) 
заборгованості за 
кредитами).

4.1.  Копія  балансу  за  останній  звітний  період,   завірену
учасником. 
4.2.  Копія  звіту  про  фінансові  результати  за  останній  звітний
період , завірену учасником.
4.3.  Копія  звіту про рух грошових коштів  за  останній звітний
період , завірену учасником (для юридичних осіб). 
4.4.  Оригінал  або  нотаріально  завірену  копію  довідки  (або
довідок,  у  разі  відкриття  рахунків  у  декількох  банках)   з
обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості
за кредитами, дійсну  на дату розкриття пропозицій конкурсних
торгів  (для  довідок  з  встановленим  строком дійсності)  але  не
більш місячної давнини з моменту її видання (для довідок без
зазначення строку їх дійсності).

 
9. пункт 5.2 Додатка 3 викласти в наступній редакції:
“5.2.  Інформаційна  довідка  або  витяг  з  Єдиного  державного  реєстру  осіб,  які  вчинили
корупційні правопорушення про те, було чи не було учасника торгів, фізичну особу, яка є
учасником  торгів,  службову  (посадову)  особу  учасника,  яку  уповноважено  учасником
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,  притягнуто згідно із
законом  до  відповідальності  за  вчинення  у  сфері  державних  закупівель  корупційного
правопорушення, видану Міністерством юстиції України, або його територіальним органом
(не  більше місячної давнини з моменту ії видання.)”;
 
10.  пункти 5.7,  5.8,  5.11,  5.12,  5.13   Додатка 3 вважати недійсними;



11. пункт б) Приміток Додатка 3 викласти в наступній редакції:
“б) документи, які не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних
осіб,  у  тому числі  фізичних  осіб-підприємців,  не  подаються  останніми в  складі  своєї
пропозиції конкурсних торгів”;

12.  у  Додатку 2 “Технічне завдання на закупівлю книг друкованих” наступні позиції:
28, 39, 48, 85, 93, 201,  226,  280,  383,  414,  970, 1083, 1245, 1247,  2052,  2558,  2890
замінити на:

13. у Додатку 2 “Технічне завдання на закупівлю книжок друкованих (код за ДК16:2010- 
58.11.1)”  рядок між позицією 622 і позицією 623 (сторінка 30) вважати недійсним;

14. у Додатку 2 “Технічне завдання на закупівлю книжок друкованих (код за ДК16:2010- 
58.11.1)” змінити кількість примірників:
з “3” на “2” в наступних позиціях: з 13 по 22 включно, з 24 по 27 включно, з 29 по38 
включно, з 41 по 47 включно, а також у позиціях 49, 50, 52, 53;
з “5” на “3” у позиції 135;
з “5” на “2” у позиції 490 та у позиції 2871;



з “1” на “2” у позиції 1794;
з “4” на “3” у позиції 3858;

15.  останній абзац  п. 1 розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
 “На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження Замовника; 
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне 
найменування (прізвище, ім’я, по-батькові) Учасника процедури закупівлі, його 
місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних
телефонів; маркування: "Не відкривати до 10.00 год  08.05.2015 р.";

16. у п. 1 розділу IV підпункт “кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і 
час)” змінити на  08.05.2015 р. до  09:30;

17.  у п. 2 розділу IV підпункт “дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів” змінити 
на 08.05.2015 р. о 10:00.    


