Інформація
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області про проведення
конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності
(за межами населенного пункту)

1. Мета проведення робіт: визначення виконавця земельних торгів з продажу
права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності (за межами населеного пункту).

2.Умови відбору виконавця земельних торгів:
- переможець конкурсу забезпечує виготовлення документації із землеустрою
(виготовлення проекту землеустрою, агрохімічного паспорту поля, земельної ділянки)
та здійснення витрат на проведення земельних торгів за власний рахунок з наступним
відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до
частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;
- під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців
земельних торгів враховуватиметься наявність технічного і технологічного
забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, надання якісних послуг
(робіт), відповідно до вимог чинного законодавства та загальна оцінка балів
конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями:
-запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт);
-запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт) у
календарних днях.
Термін виконання робіт із землеустрою - до 60 календарних днів.
Під час проведення земельних торгів виконавець забезпечує наявність місця
для проведення торгів у м. Львові. Розмір обладнаної операційної зали для
проведення земельних торгів має бути не менше 30 кв.м для забезпечення можливості
розміщення учасників земельних торгів, представників організатора та інших
представників відповідно до чинного законодавства (пункт 11 статті 137 Земельного
кодексу України).

3. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:
-заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з підготовки до проведення
та проведення земельних торгів;
-належним чином завірені копії сторінок паспорта претендента та довідку з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (для претендента –
фізичної особи підприємця);
-належним чином завірені копії установчих документів та довідку з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (для претендента –
юридичної особи);
- оригінал або належним чином завірена копія документа, який надає право діяти від
імені фізичної або юридичної особи;
-належним чином завірені копії кваліфікаційних документів ліцитаторів
претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання
протоколу земельних торгів (за наявності);
-пропозиції щодо вартості та строків виконання послуг (робіт);
-підтвердження щодо володіння необхідним технічним і технологічним
забезпеченням виконавців (розробників) робіт із землеустрою та у складі яких працює
за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерівземлевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

- копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників претендента, яких
буде залучено до розробки документації із землеустрою.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних
торгів з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності (за межами населеного пункту)” із зазначенням
об’єкта та дати проведення конкурсу.
Прийняття заяв припиняється за три робочих дні до дати проведення конкурсу.
Конверти претендентів з конкурсною документацією розпечатується на засіданні
конкурсної комісії (далі-Комісія), склад якої затверджено наказом Головного
управління.
Рішення Комісії про обрання переможця конкурсу приймається шляхом
визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.
Результати конкурсу оформляються протоколом засідання Комісії.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або
несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
У триденний строк, після затвердження протоколу, Комісія письмово інформує
переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу. За результатами
конкурсу Організатор не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів після
затвердження результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір про
підготовку лотів до проведення та проведення земельних торгів.
4. Строк подання конкурсної документації: до 12.00 год. 16 листопада 2020
року.

5. Інформація про земельні ділянки за посиланням.
6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 79019, м.Львів, проспект
В.Чорновола, 4, управління адміністративно-організаційного забезпечення Головного
управління Держгеокадастру у Львівській області, 7 поверх.
7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс розпочнеться о 9.00 год.
19 листопада 2020 року.

8. Відомості про місцезнаходження
контактні телефони:

організатора

земельних

торгів,

79019, м.Львів, проспект В.Чорновола, 4, Головне управління Держгеокадастру у
Львівській області, телефон для довідок - +380(32)236 88 21.

