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ЗМІНИ 

до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної 
комісії Міністерства оборони України від 06.06.15 № 1/НЕР, з проведення 

конкурсу на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України 
 
І. Підпункт “строк передачі квартир” пункту 2 “Інформація про предмет 

закупівлі” розділу І “Загальні положення” викласти у такій редакції: 
“до 20 вересня 2015 року”. 
ІІ. Абзац вісімнадцятий пункту 10 “Зміст конкурсної пропозиції 

учасника” розділу І “Загальні положення” та викласти його у такій редакції:  
“4. Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств щодо 

яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка в обов’язковому 
порядку повинна містити QR-код, номер, дату та час її надання.”. 

 
ІІІ. Абзац тринадцятий пункту 13 “Інформація про необхідні технічні та 

якісні характеристики предмета закупівлі” розділу І “Загальні положення” 
викласти у такій редакції: 

“договір спільної експлуатації та розмежування діяльності (для 
юридичних осіб)”.  

 
ІУ. Пункт 13 “Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі” розділу І “Загальні положення” доповнити абзацом                        
такого змісту, а саме: 

“адресний перелік квартир, із зазначенням: назви населеного пункту, 
найменування вулиці, номеру будинку, поверху, номеру квартири, кількості 
кімнат та загальної площі квартири. Зазначений перелік подається у складі 
конкурсної документації, як додаток № 3”. 

 
V. Абзац  вісімнадцятий пункту 13 “Інформація про необхідні технічні та 

якісні характеристики предмета закупівлі” розділу І “Загальні положення” та 
викласти його у такій редакції: 



 2 
“Типи квартир та їх площі залежно від кількості житлових кімнат 

повинні відповідати ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні 
положення” (пункт 2.22, таблиця 1).” 

 
VІ. Підпункт “кінцевий строк подання конкурсних пропозицій (дата, 

час)” пункту 16 “Спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних 
пропозицій” розділу І “Загальні положення” викласти у наступній редакції: 

 
“Дата: 30.06.2015 року, час: 12:00”. 
 
VІІ. Підпункт “Дата та час розкриття конкурсних пропозицій” пункту 17 

“Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій” розділу І “Загальні 
положення” викласти у наступній редакції: 

 
“Дата: 30.06.2014 року, час: 14:30”. 
 
VІІІ. У абзаці другому додатку № 2 форми “ЦІНОВА КОНКУРСНА 

ПРОПОЗИЦІЯ” слова “щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі в 
регіонах України,” замінити словами “щодо закупівлі квартир на вторинному 
ринку в регіонах України,”. 

 
 


