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1. Терміни, які
вживаються в
документації
конкурсних торгів

I. Загальні положення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог
Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 06.11.2014
№ 1197-18 (надалі – Закон).
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних
торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про
замовника торгів
повне найменування

Комунальне підприємство “Південно-Західні тепломережі”

Місцезнаходження

29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 17/1.

посадова особа
замовника,
уповноважена
здійснювати зв'язок з
учасниками

Красільніков Кирило Андрійович, головний інженер, телефон/
факс (0382)783904, (0382)783901; моб. (050)3761346; е-mail –
wboiler@rambler.ru

3. Інформація про
предмет закупівлі

ДК 016-2010 код 43.99.9 «Реконструкція котельні КП «Південнонайменування предмета Західні тепломережі» з заміною водогрійного котла ТВГ-8 на
закупівлі
водогрійний котел КВ-ГМ-10-150 по вул. Тернопільська, 14/3 в м.
Хмельницькому»
вид предмета закупівлі Роботи
місце, кількість, обсяг
Місце: вул. Тернопільська, 14/3 , м. Хмельницький
поставки товарів
(надання послуг,
Обсяги виконання робіт: зазначено в Технічному завданні (Додаток 7
виконання робіт)
до ДКТ)
строк поставки товарів
(надання послуг,
до 31.12.2015
виконання робіт)
4. Процедура закупівлі Відкриті торги
Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі
5. Недискримінація
учасників
на рівних умовах.
6. Інформація про
валюту (валюти), у
якій (яких) повинна
бути розрахована і
зазначена ціна
пропозиції конкурсних
торгів
7. Інформація про мову
(мови), якою (якими)
повинні бути складені
пропозиції конкурсних
торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України гривня.

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються
Замовником, викладаються українською мовою.
Подання інформації під час
здійснюється у письмовій формі.

проведення

процедури

закупівлі
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Пропозиції конкурсних торгів Учасників повинні бути складені
українською мовою.
II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається або
надається Замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання
від фізичної/юридичної особи відповідного письмового запиту.
Фізична/юридична особа, має право не пізніше ніж за 10 днів до
закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до
Замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів.
Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох
днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі
Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень
внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк
подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на
1. Процедура надання сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня
прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було
роз'яснень щодо
видано документацію конкурсних торгів.
документації
У разі несвоєчасного подання Замовником роз’яснень щодо змісту
конкурсних торгів
документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін
Замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій
конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх
осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до
статті 10 Закону, а саме протягом трьох робочих днів з дня прийняття
про їх внесення, але не пізніше як за сім днів до дати розкриття
пропозицій конкурсних торгів.
За роз’ясненням щодо положень документації конкурсних торгів
слід звертатися у письмовій формі за адресою: 29025, м.
Хмельницький, вул. Курчатова, 17/1.
тел./факс (0382) 78-39-01, 78-39-04.
2. Порядок проведення
зборів з метою
роз'яснення запитів
щодо документації
конкурсних торгів

Проведення зборів не планується

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну
1. Оформлення
пропозиції конкурсних пропозицію конкурсних торгів.
торгів
Учасник бере на себе всі витрати, пов’язані з підготовкою та
* Ця вимога не
подачею своєї пропозиції конкурсних торгів, а Замовник не відповідає
стосується учасників, які та не несе зобов’язань щодо цих витрат, незалежно від характеру
здійснюють діяльність проведення та результатів розгляду пропозиції конкурсних торгів.
без печатки згідно з
чинним законодавством,
Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за
за винятком оригіналів підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита,
чи нотаріально завірених пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
документів, виданих
Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після
учаснику іншими
закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються
організаціями
Учасникам, які їх подали.
(підприємствами,
Всі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника
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установами)

2. Зміст пропозиції
конкурсних торгів
учасника

процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити
підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури
закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції
конкурсних
торгів
Учасника
процедури
закупівлі
підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про
призначення, довіреністю або дорученням або іншим
документом, що підтверджує повноваження посадової особи на
підписання документів пропозиції конкурсних торгів, та
обов’язково копією сторінки паспорту особи з її підписом для
ідентифікації.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті,
який містить два конверти – комерційну та технічну частини.
Конверти у місцях склеювання повинні містити відбитки печатки
Учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування / П.І.Б. Учасника процедури закупівлі,
- адреса його місцезнаходження / проживання,
- ідентифікаційний код ЄДРПОУ,
- номери контактних телефонів;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про
проведення відкритих торгів;
- маркування: «Не відкривати до 13 год. 30 хв. (за київським
часом) 06.05.2015р.
Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у
відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе
відповідальності за неправильне або передчасне відкриття
пропозицій та інших небажаних для Учасника наслідків.
*Примітка
У разі відсутності печатки, повинен бути підпис Уповноваженої
особи Учасника.
Кожна частина пропозиції конкурсних торгів повинна мати у
своєму складі «Реєстр документів, наданих у складі
комерційної/технічної частини пропозиції конкурсних торгів
(Додаток 1)», з якого і починається нумерація сторінок.
Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником
процедури закупівлі,
повинна складатися з комерційної та
технічної частин.
До комерційної частини входять:
- заповнені форми згідно з Додатками 2 та 3 документації
конкурсних торгів («Загальні відомості про учасника», «Пропозиція
конкурсних торгів»);
- документально підтверджена інформація про відповідність
Замовника кваліфікаційним критеріям згідно статей 16,17 Закону,
визначена у Додатках 4,5,6;
- документ, що підтверджує право
уповноваженої особи
представляти інтереси учасника на торгах та засвідчувати своїм
підписом документи, що стосуються конкурсних торгів, контактні
телефони цієї особи для надання інформації щодо процедури
закупівлі, та копія сторінки паспорту особи з її підписом для
ідентифікації.
До технічної частини входять:
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- розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна),
за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх
видів робіт, передбачених в Технічному завданні Замовника
(Додаток 7);
- календарний план виконання робіт;
- завірена уповноваженою особою та скріплена печаткою
Учасника копія Дозволу на виконання робіт з підвищеної небезпеки,
виданого
територіальним відділенням Держгірпромнагляду,
дійсного на момент розкриття та діючого на протязі всього строку
виконання робіт;
- копії сертифікатів відповідності УкрСЕПРО на модульне
обладнання.
3. Забезпечення
пропозиції конкурсних
торгів
4. Умови повернення
чи неповернення
забезпечення
пропозиції конкурсних
торгів

5. Строк, протягом
якого пропозиції
конкурсних торгів є
дійсними

6. Кваліфікаційні
критерії до учасників

Не вимагається

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом
90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від
Учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним
забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції
конкурсних торгів.
У відповідності до статті 16 Закону для участі у процедурі
закупівлі Учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які
відповідають наступним критеріям:
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази,
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід;
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання
аналогічних договорів;
- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові
результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого
банку про відсутність (наявність заборгованості) за кредитами.
Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників
відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17
Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження
відповідності Учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із
законодавством.
Документи, що не передбачені законодавством для Учасників, не
подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів, про що
складаються відповідні довідки у довільній формі.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації,
наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств,
установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання
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7. Інформація про
необхідні технічні,
якісні та кількісні
характеристики
предмета закупівлі

достовірної інформації про його невідповідність вимогам
кваліфікаційних критеріїв або факту зазначення у пропозиції
конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою
при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє
пропозицію конкурсних торгів такого Учасника.
Перелік документів, що подаються Учасником на підтвердження
відповідності статтям 16, 17 Закону передбачені у Додатку 4 до цієї
документації.
Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі технічної
частини пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують
відповідність їхньої пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим
вимогам до предмета закупівлі, встановленим у Додатку 7 до
документації конкурсних торгів.
Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає суму, за
яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх
видів робіт, передбачених в Технічному завданні Замовника
(Додаток 7).

8. Опис окремої
частини (частин)
предмета закупівлі
(лота), щодо якої
можуть бути подані
пропозиції конкурсних
торгів

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію
конкурсних торгів до закінчення строку її подання.
Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних
торгів враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до
закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції
готується, запечатується, маркується та відправляється у
9. Внесення змін або
відповідності із пунктом 1. Розділу 3 у зовнішніх та внутрішніх
відкликання
пропозиції конкурсних конвертах, додатково позначених „Зміни" або "Відкликання"
торгів учасником
відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися
засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового
підтвердження, не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.
Конверти з позначками “Зміни” розкриваються в першу чергу.
Після розкриття внесення змін до пропозиції конкурсних торгів
не
дозволяється,
крім
випадків,
передбачених
діючим
законодавством.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та
кінцевий строк
подання пропозицій
конкурсних торгів:
- спосіб подання
пропозицій
конкурсних торгів:

Особисто або поштою. Подання особисто здійснюється при
наявності доручення представника Учасника торгів на подання
пропозиції на відповідні торги та паспорту особи, яка подає
пропозицію конкурсних торгів.
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- місце подання
пропозицій
конкурсних торгів:

29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 17/1, кабінет директора.
До 11 год. 00 хв. 06.05.2015р.

- кінцевий строк
подання пропозицій
конкурсних торгів
(дата, час):

Всі пропозиції, отримані Замовником після закінчення кінцевого
терміну їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що
їх подали, без відшкодування даним Учасникам витрат, пов’язаних з
підготовкою їх пропозицій конкурсних торгів.
На письмовий запит Учасника Замовник протягом одного
робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження
пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 17/1, кабінет
директора 06 травня 2015р. о 13 год. 30 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів
Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені
представники, а також представники засобів масової інформації та
уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність
Учасника або його уповноваженого представника під час процедури
розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови
в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції
конкурсних торгів.
Повноваження
представника
Учасника
підтверджується
випискою з протоколу засновників, наказом про призначення,
довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує
повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі
розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати
паспорт або інший документ, що підтверджує його особу.
Для представників засобів масової інформації участь у процедурі
2. Місце, дата та час
посвідчується відповідним посвідченням, для представників
розкриття пропозицій
громадських об’єднань – відповідним посвідченням громадського
конкурсних торгів
об’єднання та документом, який уповноважує певну особу брати
участь у даній процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється
наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених
документацією конкурсних торгів, а також оголошуються
найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної
пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до
протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Пропозиції, щодо яких було подано відповідне повідомлення про
відкликання, не розкриваються, про що робиться відповідний запис в
протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів
складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за
формою затвердженою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується
членами комітету з конкурсних торгів Замовника та Учасниками, які
беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та
печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій
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конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит
протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол
розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів
оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
Замовник оцінює лише ті пропозиції конкурсних торгів
Учасників, які не були відхилені.
Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями
змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду
та оцінки пропозицій.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації,
наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств,
установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання
достовірної інформації про невідповідність вимогам кваліфікаційних
критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17
Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будьякої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначені
результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію
конкурсних торгів такого Учасника.
Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори
з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції
конкурсних торгів.
Замовником визначаються критерії та Методика оцінки
відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.
До договірної ціни Учасника повинні обов’язково бути
включені витрати на ПДВ, податки і обов’язкові платежі,
1. Перелік критеріїв та транспортні та вантажно-розвантажувальні роботи, та інші
витрати, пов’язані із забезпеченням виконання всіх видів робіт ,
методика оцінки
пропозиції конкурсних визначних у технічному завданні (Додаток 7).
торгів із зазначенням
питомої ваги критерію
КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ
КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі
критерію «Ціна»:
Ціна пропозиції (максимальна кількість балів за критерієм «Ціна
пропозиції») - 100 балів.
Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша
(мінімальна), присвоюється можлива кількість балів за критерієм.
Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів
обчислюється за формулою:
Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де
Бобчисл = обчислювана кількість балів;
Цmin – найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів;
Цобчисл - ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для
якої обчислюється;
100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".
Переможцем стає Учасник, чия пропозиція конкурсних торгів
набрала максимальну кількість балів. У випадку однакового значення
показника у декількох пропозицій, Переможець визначається шляхом
голосування членів комітету з конкурсних торгів простою
більшістю голосів, за участю в голосуванні не менш двох третин
членів комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування
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2. Виправлення
арифметичних
помилок

3. Інша інформація

розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з
конкурсних торгів. Замовник визначає Переможця з числа Учасників,
пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з законом
(у кількості не менше двох)на основі Методики зазначеної вище.
Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця
процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з
дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, яка визнана
найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та має
максимальну кількість балів та надає згоду на взяття зобов'язань на
оплату предмета закупівлі.
Для проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовник
може залучати відповідні експертні організації чи окремих експертів,
консультантів, рекомендації яких будуть використані під час
визначення переможця процедури закупівлі.
Рішення оформлюється протоколом та підписується всіма
членами комітету з конкурсних торгів Замовника.
Пропозиції конкурсних торгів, визначені як такі, що
відповідають
умовам
документації
конкурсних
торгів,
перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок.
Замовник має право на виправлення арифметичних помилок,
допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій
пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у
порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови
отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію
конкурсних торгів.
Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних
помилок.
Умови та порядок виправлення арифметичних помилок:
а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах,
сума літерами є визначальною;
б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною,
одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за
одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.
Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок,
його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає суму, за
яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх
видів робіт, передбачених в технічних вимогах Замовника.
До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані
підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у
відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-2013 «Правила визначення вартості
будівництва» із урахуванням змін та доповнень:
- Розрахунок вартості матеріальних ресурсів у вигляді відомості
ресурсів;
- Розрахунок загальновиробничих витрат (виходячи з структури
будівельної організації);
- Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат.
Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку Учасник згоден
виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на
підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних
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ресурсах, необхідних для реалізації проектних рішень по об`єкту
замовлення та поточних цін на них.
Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до
Технічного завдання, технології виконання робіт, використання
конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних
робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання,
технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.
Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні
бути чітко визначені.
Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів,
ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги та
самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій,
сертифікатів.
До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які
витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури
закупівлі та укладанням Договору про закупівлю. Зазначені витрати
сплачуються Учасником за рахунок його прибутку.
4. Відхилення
пропозицій
конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
1) Учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею
16 Закону;
- не погоджується з виправленням виявленої Замовником
арифметичної помилки;
- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке
забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті
28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам
документації конкурсних торгів.
Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у
процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію
конкурсних торгів Учасника у разі, якщо:
1) він має незаперечні докази того, що Учасник пропонує, дає або
погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій
особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій
формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з
метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця
процедури закупівлі або застосування Замовником певної процедури
закупівлі;
2) службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено
Учасником
представляти його інтереси під час проведення
процедури закупівлі, фізичну особу, яка є Учасником, було
притягнуто згідно із Законом до відповідальності за вчинення у сфері
державних закупівель корупційного правопорушення;
3) суб’єкт господарювання (Учасник) протягом останніх трьох років
притягувався до відповідальності за порушення, передбачене
пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону
України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
результатів торгів (тендерів);
4) фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин,
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вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому Законом порядку;
5) службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено
учасником представляти його інтереси під час проведення процедури
закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів,
судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом
порядку;
6) пропозиція конкурсних торгів подана Учасником процедури
закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими Учасниками
процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з
конкурсних торгів Замовника;
7) Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом
та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.
Замовник може прийняти рішення про відмову Учаснику в участі
у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних
торгів Учасника у разі, якщо:
1) Учасник
має заборгованість із сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів);
2) Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до
положень його статуту;
3) Учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних
зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із
зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого
відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття
Замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті
10 цього Закону.
Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені
порушення законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови Учасників;
- порушення порядку публікації оголошення про проведення
процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати
процедури закупівлі, передбаченого Законом;
- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
5. Відміна замовником
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.
торгів чи визнання їх
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі
такими, що не
якщо:
відбулися
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує
суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної
сили;
- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, надсилається Замовником Уповноваженому органу та усім
Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником
відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього
Закону.
VI. Укладання договору про закупівлю
У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію
1. Терміни укладання

14
договору

2. Істотні умови, які
обов'язково
включаються до
договору про
закупівлю

конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за
результатами оцінки.
Замовник укладає Договір про закупівлю з Учасником, пропозицію
конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів
з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних
торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з
дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
Згідно зі ст. 40 Закону Договір про закупівлю укладається в
письмовій формі відповідно до положень Цивільного та Господарського
кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від
змісту пропозиції конкурсних торгів Переможця процедури
закупівлі.
Учасник-переможець процедури закупівлі під час укладання
договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження
певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого
дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності
передбачено законодавством.
Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися
після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у
повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням
фактичного обсягу видатків Замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі
коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна
не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке
покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань
щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що
спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили,
затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не
призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості
(обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів
пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами
державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти
у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни
залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань,
регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в
договорі про закупівлю;
8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини
шостої цієї статті.

Істотними умовами договору про закупівлю є:
- предмет договору
– ДК 016-2010 код 43.99.9
«Реконструкція котельні КП «Південно-Західні тепломережі» з
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заміною водогрійного котла ТВГ-8 на водогрійний котел КВ-ГМ10-150 по вул. Тернопільська, 14/3 в м. Хмельницькому»
- вимоги до якості – якість виконання робіт та використаних
матеріалів повинна відповідати вимогам кошторисної документації,
державним будівельним нормам та іншим нормативним документам
та стандартам України;
- порядок здійснення оплати - передбачається здійснення
авансування у розмірі до 30% від загальної суми на придбання
матеріалів, конструкцій та виробів для проведення робіт на термін до
3-х місяців. Розрахунок здійснюється по факту виконання робіт після
підписання Сторонами
акта приймання-передачі виконаних
будівельних робіт за наявності коштів на рахунку Замовника, з
можливою відстрочкою платежу не з вини Замовника;
- ціна договору – ціна акцептованої пропозиції конкурсних
торгів є твердою, розрахована виходячи з обсягів робіт, визначених
Технічним завданням документації конкурсних торгів, на підставі
нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах,
необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення
та поточних цін на них.
- термін та місце виконання робіт – до 31.12. 2015 року
згідно наданого Виконавцем календарного плану-графіку
виконання робіт,
- за адресою – м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 14/3.
- гарантійні зобов’язання : Виконавець гарантує досягнення
об’єктом показників, визначених у кошторисній документації, та
можливість його експлуатації протягом гарантійного строку, що
становить 10 (десять) років після прийняття Замовником об’єкта.
Початком гарантійного строку вважають день підписання Акту
прийняття виконаних робіт (форма №КБ-2в) закінченого ремонту
об’єкту.
- строк дії договору – договір вступає в силу з моменту його
підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2015 року, а в частині
оплати - до повного виконання всіх зобов’язань Сторонами.
- права та обов'язки сторін:
Замовник зобов'язаний:
- В повному обсязі сплачувати за виконані роботи.
- Приймати виконані роботи згідно з актом приймання виконаних
будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних
будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) у разі відсутності
зауважень щодо якості виконаних робіт та відповідності їх умовам
Договору.
- Забезпечити фінансування виконання робіт відповідно до умов
Договору на підставі наданих Виконавцем Актів (форма № КБ-2в) та
Довідок (форма № КБ-3) за умови відсутності претензій до виконаних
Виконавцем робіт за Договором.
- Підписувати передані Виконавцем згідно з Договором Акти
(форма № КБ-2в) та Довідки (форма № КБ-3) за умови відсутності
претензій до виконаних Виконавцем робіт за Договором.
Замовник має право:
- Достроково в односторонньому порядку розірвати Договір у разі
невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це Виконавця
письмовим повідомленням про розірвання Договору, що має бути
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відправлено Виконавцю не пізніше 15-ти календарних днів до дати
розірвання, зазначеної Замовником в повідомленні про розірвання
Договору (ст. 525 ЦК України). Договір вважається розірваним на
вимогу Замовника з дати розірвання, зазначеної Замовником в
повідомленні про розірвання Договору.
Контролювати виконання робіт у строки, встановлені
Договором.
- Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього
Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі
Сторони вносять відповідні зміни до Договору.
- Здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю якості
та обсягів виконаних робіт кошторисній документації, будівельним
нормам та правилам, а обладнання, матеріалів та будівельних
конструкцій – державним стандартам та технічним умовам, та
технологією виконання робіт.
Виконавець зобов'язаний:
- Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором.
Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає
установленим вимогам, та технології виконання робіт.
- Виконати роботи у визначені терміни, таким чином, щоб якість
виконаних робіт відповідала вимогам
Договору, державним
будівельним нормам та іншим нормативним документам та стандартам
України.
- Надавати Замовнику Акти приймання виконаних підрядних робіт
(форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт
(форма № КБ-3). Забезпечити ведення та передавання Замовнику усієї
відповідної належним чином оформленої виконавчої документації (акти
на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати,
фотоматеріали виконання робіт тощо).
- Створити умови праці, що відповідають вимогам нормативних
актів з охорони праці, забезпечити додержання прав працівників,
гарантованих законодавством про охорону праці, а також відповідати за
дотримання його персоналом Правил техніки безпеки та пожежної
безпеки при виконанні тих чи інших робіт.
- Після закінчення робіт за Договором передати Замовнику
виконавчу документацію, передбачену нормативними документами.
При розірванні Договору – передати виконавчу документацію на
виконаний обсяг робіт та повернути проектну документацію Замовнику.
Передача документації третім особам заборонена.
- Допускати Замовника для проведення контрольних обмірів
відповідності обсягів виконаних робіт затвердженій проектнокошторисній документації.
Виконавець має право:
- В повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.
- На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням із
Замовником;
- У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має
право достроково розірвати Договір, повідомивши про це Замовника
письмовим повідомленням про розірвання Договору, що має бути
відправлено Замовнику не пізніше 15-ти календарних днів до дати
розірвання, зазначеної Виконавцем в повідомленні про розірвання
Договору (ст. 525 ЦК України).
Будь-які спірні питання вирішуються у судовому порядку згідно
законодавства України.
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У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про
3. Дії замовника при
закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або
відмові переможця
неукладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк,
торгів підписати
визначений Законом, Замовник визначає найбільш економічно вигідну
договір про закупівлю
пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення
Забезпечення виконання договору не вимагається.
виконання договору
про закупівлю
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ДОДАТОК 1
до документації конкурсних торгів

Реєстр документів,
наданих у складі комерційної/технічної частини пропозиції конкурсних
торгів
предмет закупівлі: ДК 016-2010 код 43.99.9 «Реконструкція котельні КП
«Південно-Західні тепломережі» з заміною водогрійного котла ТВГ-8 на
водогрійний котел КВ-ГМ-10-150 по вул. Тернопільська, 14/3 в м.
Хмельницькому»
№ з/п

Найменування документу

№ арк

Датовано: «___» ________ 2015 року
Керівник підприємства
(або уповноважена особа) –
Учасник процедури закупівлі

________________________
М.П.
(Підпис)

ПІБ
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ДОДАТОК 2
до документації конкурсних торгів
(форма, подається Учасником на фірмовому бланку)

Загальні відомості про учасника
1. Загальні відомості про Учасника:
1.1. Найменування організації
________________________________________________________
Вид організації ___________________________________________
Форма власності, та юридичний
статус___________________________________________________
Поштова адреса __________________________________________
адреса___________________________________________________
Телефон _________________________________________________
Телефакс ________________________________________________
1.2. Місце та дата реєстрації
організації_______________________________________________
№ свідоцтва _____________________________________________
Ідентифікаційний код _____________________________________
1.3. Керівництво (прізвище, ім'я та по батькові, посада) та відомості про особу, яка
уповноважена підписувати документи (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
__________________________________________________________________________
Письмове доручення на підписання документів додається (№, дата).
1.4. Найменування банку Учасника
__________________________________________________
Поштова адреса
__________________________________________________________________________
Розрахунковий рахунок Учасника ___________________МФО
___________________________
1.5. Профілюючий напрямок діяльності організації
__________________________________________________________________________
Датовано: «___» ________ 2015 року
Керівник підприємства
(або уповноважена особа)–
Учасник процедури закупівлі

________________________
М.П.
(Підпис)

ПІБ
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ДОДАТОК 3
до документації конкурсних торгів
(форма, подається Учасником на фірмовому бланку)
ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Ми, ________________ (повна назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у
відкритих торгах із закупівлі робіт: ДК 016-2010 код 43.99.9 ««Реконструкція котельні
КП «Південно-Західні тепломережі» з заміною водогрійного котла ТВГ-8 на
водогрійний котел КВ-ГМ-10-150 по вул. Тернопільська, 14/3 в м. Хмельницькому».
Вивчивши документацію конкурсних торгів на виконання зазначеного вище, ми,
уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати
вимоги Замовника та договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за такою ціною:
_____________________________________________________________________________________________
(ціна пропозиції конкурсних торгів, зазначена цифрами та словами), з ПДВ

1. Умови та порядок оплати: після підписання Сторонами акта приймання-передачі
виконаних будівельних робіт за наявності коштів на рахунку Замовника, з

можливою відстрочкою платежу не з вини Замовника
2. Строк виконання робіт: до 31.12.2015 р.
3. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних

торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу
попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо
на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором згідно Технічного
завдання (Додаток 7) до документації конкурсних торгів.
4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 90 днів з дня розкриття

пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою
для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.
5. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції

конкурсних торгів згідно з Законом та умовами документації конкурсних торгів, та
розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними
для Вас умовами.
6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати договір із

Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноважено органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не
пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації
конкурсних торгів.
7. Особа, уповноважена вести переговори щодо укладення договору (прізвище, ім’я, по

батькові, посада, телефон).
Датовано: «___» ________ 2015 року
Керівник підприємства
(або уповноважена особа) –
Учасник процедури закупівлі
М.П.

________________________
(Підпис)

ПІБ
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ДОДАТОК 4
до документації конкурсних торгів

Перелік
документів, які вимагаються для підтвердження відповідності
пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам
Замовника відповідно до статей 16, 17 Закону України «Про здійснення
державних закупівель».
1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того,
що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :
1.1.Копія Статуту або іншого установчого документу, завірена власною печаткою
Учасника.
1.2.Довідку у довільній формі про те, що Учасник провадить діяльність відповідно до
положень його Статуту, підписану Уповноваженою особою Учасника і скріплену його
власною печаткою, із посиланням на конкретні пункти його Статуту.
2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і
зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:
2.1. Довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим
платежам до бюджету (не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій
конкурсних торгів) - оригінал або нотаріально завірена копія.
3. Наявність відповідного дозволу або ліцензії:
3.1. Копія ліцензії на право здійснення будівельної діяльності та додатку до неї з
повним переліком робіт, що є чинною на дату розкриття конкурсних пропозицій.
4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження свого фінансового
стану:
4.1. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за
кредитами (не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних
торгів) - оригінал;
Для юридичних осіб:
4.2. Копія Балансу підприємства (форма № 1) за 2014 рік завірена печаткою Учасника;
4.3. Копія Звіту про фінансові результати (форма № 2) за 2014 рік завірена печаткою
Учасника;
4.4. Копія Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за 2014 ріку завірена печаткою
Учасника.
Документи повинні мати будь-які позначення органів статистики України про їх
прийом.
Для суб’єктів малого підприємництва:
4.5. Копія фінансового звіту Учасника (форма №1-м) за 2014 рік завірена печаткою
Учасника.
Для фізичних осіб:
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4.6. Копія декларації про доходи (форма №1) або копія звіту суб’єкта малого
підприємництва – платника єдиного податку за 2014 рік, у разі якщо Учасник є платником
єдиного податку.
5. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності механізмів
та обладнання
5.1. Довідка у довільній формі про наявність в Учасника обладнання та інструменту,
необхідного для виготовлення та монтажу інженерних мереж та обладнання згідно з
Технічним завданням (Додаток 7), підписана Уповноваженою особою Учасника і
скріплена його власною печаткою.
6. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності
працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
6.1. Довідка за формою, визначеною Додатком 5, про наявність працівників відповідної
кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо виконання робіт, що є предметом
закупівлі (зазначаються наступні відомості про працівників: посада/робоча професія,
П.І.Б., освіта, спеціальність, загальний стаж роботи, досвід виконання аналогічних робіт,
наявність документів, що підтверджують профільне навчання та/або атестацію
працівників щодо виконання зазначених робіт) .
У разі залучення Учасником до виконання вказаних у документації конкурсних торгів
робіт працівників субпідрядника, подається така ж
довідка
про персонал
субпідрядника.
6. Досвід виконання аналогічних договорів:
6.1. Довідка у довільній формі, що містить відомості про виконання аналогічних
договорів за 3-и останніх роки, підписана Уповноваженою особою Учасника і скріплена
його власною печаткою.
7. Відомості про субпідрядників, яких планується залучити до виконання даних робіт
7.1. Інформація про залучення субпідрядників за формою, наведеною у Додатку 6 .
7.2. Копії ліцензій та дозволів субпідрядників на виконання видів робіт, які їм передбачає
доручити Учасник.
У разі залучення субпідрядників до виконання робіт з підвищеної небезпеки
обов’язково надаються копії завірені Уповноваженою особою та скріплені печаткою
Учасника дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки, виданого органом
Держгірпромнагляду, із зазначенням дозволених видів робіт підвищеної небезпеки,
дійсного на момент розкриття та діючого на протязі всього строку виконання робіт.
8. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він в
установленому порядку не визнаний банкрутом та відносно нього не відкрита
ліквідаційна процедура:
8.1. Інформаційна довідка органів Міністерства юстиції України про відсутність
підприємства Учасника в Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство - оригінал або нотаріально завірена копія ( не
більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів);
9. Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про
закупівлю (для юридичних осіб).
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9.1. Копія правовстановлюючого документу, що відповідно до статуту дає право
уповноваженій особі на підписання договору, завірена Учасником і скріплена його
печаткою.
9.2. Копія сторінки паспорту цієї уповноваженої особи, яка буде підписувати договір,
з її підписом для ідентифікації
10. Документ, підтверджуючий, що Учасника не було притягнуто згідно із законом до
відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного
правопорушення.
10.1. Інформаційна довідка органів Міністерства юстиції України про те, що відомості
про службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти
його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є Учасником,
відсутні в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення у
сфері державних закупівель - оригінал або нотаріально завірена копія ( не більше
місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).
11. Документ, підтверджуючий, що Учасник протягом трьох останніх років не
притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які
стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).
11.1. Довідка у довільній формі, про те, що Учасник (суб’єкт господарювання) протягом
трьох останніх років не притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних
узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), підписана
уповноваженою особою Учасника і скріплена його печаткою.
12. Документ, підтверджуючий, що Учасника не було засуджено за злочин,
пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому
законом порядку
12.1 Довідка органу Міністерства внутрішніх справ (управління інформаційно –
аналітичного забезпечення УМВС України) про те, що фізична особа, яка є Учасником
торгів, службова особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його
інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин,
пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом
порядку - оригінал або нотаріально завірена копія (не більше місячної давнини відносно
дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).
13. Документ, підтверджуючий, що Учасник не є особою, пов’язаною з іншими
Учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних
торгів Замовника
13.1. Довідка у довільній формі, що Учасник не є особою, пов’язаною з іншими
Учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів
Замовника, підписана уповноваженою особою Учасника і скріплена його печаткою.
14. Документ, який інформує про реєстрацію Учасника в офшорних зонах.
14.1. Довідка у довільній формі про те, що Учасник не зареєстрований в офшорних
зонах, підписана уповноваженою особою Учасника і скріплена його печаткою.

15.Інші документи.
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15.1. Витяг та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців (не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій
конкурсних торгів) - оригінал або нотаріально завірена копія;
15.2. Копія довідки або витягу з ЄДРПОУ (для юридичних осіб), підписана
уповноваженою особою Учасника і скріплена його печаткою.
15.3. Копія витягу чи довідки з реєстру платників податку на додану вартість чи копія
витягу чи довідки з реєстру платників єдиного податку; підписана уповноваженою
особою Учасника і скріплена його печаткою.
15.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб), підписана
уповноваженою особою Учасника і скріплена його печаткою.
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ДОДАТОК 5
до документації конкурсних торгів
(форма, подається Учасником на фірмовому бланку)

ДОВІДКА
про наявність працівників відповідної кваліфікації,
які мають необхідні знання та досвід

№
з/п

1
1
…
…

Посада
(робоча
професія)

2

Прізвище
та
ініціали

Освіта і
спеціальність

Загальний
стаж
роботи,
років

3

4

5

Досвід
Наявність
виконання
документів,
аналогічних
що
робіт, років підтверджують
профільне
навчання або
атестацію
працівників
щодо
виконання
зазначених
робіт
6

Датовано: «___» ________ 2015 року

Керівник підприємства
(або уповноважена особа)–
Учасник процедури закупівлі
М.П.

________________________
(Підпис)

ПІБ

26

ДОДАТОК 6
до документації конкурсних торгів
(форма, подається Учасником на фірмовому бланку)

Інформація про субпідрядників
(надається в разі залучення субпiдрядникiв для виконання окремих видів робіт)
Назва
субпідрядника,
його ЄДРПОУ
та юридична
адреса

Види робіт, які
передбачається доручити
субпідряднику

Орієнтована вартість робіт
субпідрядника у вiдcoткax
(%) до ціни пропозиції
конкурсних торгів

Досвід виконання
аналогічних робіт

Датовано: «___» ________ 2015 року
Керівник підприємства
(або уповноважена особа) –
Учасник процедури закупівлі

________________________
М.П.
(Підпис)

ПІБ

27

ДОДАТОК 7
до документації конкурсних торгів
Технічне завдання
016-2010 код 43.99.9 ««Реконструкція котельні КП «ПівденноЗахідні тепломережі» з заміною водогрійного котла ТВГ-8 на водогрійний котел КВГМ-10-150 по вул. Тернопільська, 14/3 в м. Хмельницькому».
На виконання робіт: ДК

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24

25

26

Найменування робіт і витрат
2
Раздел. Площадки для обслуживания
Изготовление площадок для обслуживания
оборудования и трубопроводов
Швеллеры N18 С245
Швеллеры N12 С245
Швеллеры N8 С245
Профильная труба 140х140х5
Профильная труба 100х100х4
Профильная труба 60х60х3,5
Профильная труба 40х40х3
Профильная труба 30х30х3
Лист б=10
Лист б=6
Лист рифленый чечевица, толщина листа 5
мм
Сталь полосовая 140х4
Лист просечно-вытяжной ПВЛ-506
Монтаж площадок с настилом и
ограждением из листовой, рифленой,
просечной и круглой стали
Изготовление решетчатых конструкций
[стойки, опоры, фермы и др.]
Швеллеры N20 С245
Швеллеры N12 С245
Профильная труба 100х100х4
Профильная труба 60х60х3,5
Лист б=10
Монтаж опорных конструкций для крепления
трубопроводов внутри зданий и
сооружений массой до 0,1 т
Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз грунтовкой ГФ-021 за два раза
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей пентафталевой эмалью ПФ1189 за два раза
Контроль качества сварных соединений
оборудования, конструкций и закладных
деталей внешним осмотром и измерением,
выполняемый на монтаже, с двух сторон
Ультразвуковой контроль качества сварных
соединений, положение шва нижнее и

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

3

4

5

т

4,0248

т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т

0,83592
0,12384
0,1548
0,60888
0,2064
0,27864
0,43344
0,3096
0,1548
0,1032
0,21672

т
т
т

0,26832
0,33024
3,9

т

0,49536

т
т
т
т
т
т

0,26832
0,04128
0,07224
0,06192
0,0516
0,48

100 м2

1,6

100 м2

1,6

м

1,8

1м шва

1,8

28
вертикальное, толщина металла до 10 мм
Раздел. Фундаменты под оборудование
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13

14

15

16
17
18
19

20

21

1

2

Копание ям для стоек и столбов вручную без
креплений, без откосов, глубиной до 0,7 м,
группа грунтов 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и
ям, группа грунтов 2
Погрузка грунта вручную на автомобилисамосвалы
Перевозка грунта до 10 км
Изготовление стремянок, связей,
кронштейнов, тормозных конструкций и
пр.(закладных деталей)
Круг ф16А400С
Круг ф12А400С
Круг ф8А400С
Установка стальных конструкций,
остающихся в теле бетона
Устройство железобетонных
фундаментов общего назначения объемом
до 5 м3
Раздел. Монтажный проем

100 м3

0,085

100 м3

0,005

100 м3

0,08

т
т

14,4
0,6596

т
т
т
т

0,2958
0,2425
0,1213
0,6596

100 м3

0,11622

Разборка кирпичных стен
Разборка изоляции из пенополистирола
Выемка целых стекол из металлических
переплетов площадью остекления до 0,25
м2
Кладка наружных и внутренних стен из
кирпича керамического с утеплением
теплоизоляционными плитами общей
толщиной 380 мм при высоте этажа свыше
4м
Кирпич керамический одинарный полнотелый,
размеры 250х120х65 мм,
марка М75
Остекление металлических
оконныхпереплетов стеклопакетами (сущ.)
Простая штукатурка цементно-известковым
раствором по камню и бетону стен вручную
Штукатурка оконных плоских откосов по камню
и бетону
Простая окраска стен поливинилацетатными
водоэмульсионными составами по штукатурке
и сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Установка и разборка внутренних
металлических трубчатых инвентарных
лесов при высоте помещений до 6 м
Перевозка мусора до 15 км
Раздел. Монтажные работы

м3
м3
100м2

7,3
1
0,402

м3

7,3

1000шт

2,942

м2

40,2

100м2

0,192

100м2

0,02

100м2

0,212

100м2

0,12

т

0,2

т

19,6

шт

1

ОБОРУДОВАНИЕ
Монтаж методом надвижки блоков без
обмуровки поверхностей нагрева водогрейных
котлов теплопроизводительностью 11,63 МВт
[10 Гкал/ч]
Монтаж дымососа одностороннего
всасывания, масса 1,55 т

29
3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

13
14

15
16

17

Монтаж вентилятора дутьевого
центробежного одностороннего всасывания,
масса до 1,47 т (0,789т)
Монтаж насосного агрегата лопастного
центробежного одноступенчатого,
многоступенчатого объемного, вихревого,
поршневого, приводного, роторного на
общей фундаментной плите или
моноблочного, масса 0,425 т
Фланец 1-80-16
Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и
пску, присоединение к электрической сети
электрической машины с короткозамкнутым
ротором, со щитовыми подшипниками,
поступающей в собранном виде, масса до
0,15 т
АРМАТУРА, КИП
Вентили, задвижки, клапаны стальные
фланцевые предохранительные, пужинные
однорычажные и двухрычажные братные
подъемные на условное авление до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], диаметр словного прохода 125150 мм электрический или электромагнитный
ривод]
Вентили, задвижки, клапаны стальные
ланцевые предохранительные, пужинные
однорычажные и двухрычажные братные
подъемные на условное двление до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], диаметр уловного прохода 125150 мм (Демонтаж)
Приборы, демонтируемые на технологическом
трубопроводе
[расходомерная шайба], диаметр
трубопровода 150 мм
Вентили, задвижки, клапаны стальные
фланцевые предохранительные,
пружинные однорычажные и двухрычажные
обратные подъемные на условное давление
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного
прохода 125-150 мм [электрический или
электромагнитный привод]
Фланец 1-150-16
Вентили, задвижки, клапаны стальные
фланцевые предохранительные,
пружинные однорычажные и двухрычажные
обратные подъемные на условное
давление до 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр
условного прохода 125-150 мм
Фланец 1-150-16
Приборы, монтируемые на технологическом
трубопроводе [расходомерная шайба],
диаметр трубопровода 150 мм
Фланец 1-150-16
Вентили, задвижки, клапаны стальные
фланцевые предохранительные,
пружинные однорычажные и двухрычажные
обратные подъемные на условное
давление до 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр
условного прохода 125-150 мм
Вентиль фланцевый ду125 РN16 t=+300*С
GV 16

шт

1

шт
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шт
шт

4
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10 шт

0,2

10 шт

0,1
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шт
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Фланец 1-125-16
Вентили латунные и бронзовые,
фланцевые на условное давление 1,6 МПа
[16 кгс/см2], диаметр условного прохода 1550 мм
Вентиль фланцевый ду25 РN16 t=+300*С
GV 16
Фланец 1-25-16
Вентиль фланцевый ду15 РN16 t=+300*С
GV 16
Фланец 1-15-16
Вентили, задвижки, клапаны стальные
фланцевые предохранительные,
пружинные однорычажные и двухрычажные
обратные подъемные на условное
давление до 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр
условного прохода 125-150 мм
Клапан обратный фланцевый ду125 РN16
t=+300*С CLV-50
Фланец 1-125-16
Приборы, монтируемые на технологическом
трубопроводе [термометры, манометры],
диаметр трубопровода 150 мм
Бобышка 70 М27х2
Вентили, клапаны латунные и бронзовые
цапковые муфтовые на условное давление1,6
МПа [16 кгс/см2], диаметр условногопрохода
10-50 мм
Кран трехходовой под манометр ду15
11Б18бк
Трубка сифонная прямая М20х1,5/G1/2"
ТРУБОПРОВОДЫ
Изготовление узлов для технологических
цеховых трубопроводов из труб
углеродистых и качественных сталей
сфланцами и сварными стыками на
условное давление не более 2,5 МПа
[25кгс/см2], наружный диаметр трубопровода
325 мм
Трубопроводы из стальных труб сфланцами и
сварными стыками на
условное давление не более 2,5 МПа
[25кгс/см2], монтируемые из готовых
узлов,диаметр наружный 273-325 мм[в
помещениях дизельных, насосных,
компрессорных, котельных,
тепловыхэлектростанций и бойлерных]
Трубы стальные электросварные ф325х7
Отвод 90* ду300
Изготовление узлов для технологических
цеховых трубопроводов из труб
углеродистых и качественных сталей
сфланцами и сварными стыками на условное
давление не более 2,5 МПа [25кгс/см2],
наружный диаметр трубопровода159 мм
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и
сварными стыками на условное давление не
более 2,5 МПа [25 кгс/см2], монтируемые из
готовых узлов, диаметр наружный 159 мм [в
помещениях дизельных, насосных,
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48
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компрессорных, котельных, тепловых
электростанций и бойлерных]
Трубы стальные электросварные ф159х6
Отвод 90* ду150
Переход концентрический к219х6-159х4,5
(200/150)
Изготовление узлов для технологических
цеховых трубопроводов из труб
углеродистых и качественных сталей с
фланцами и сварными стыками на
условное давление не более 2,5 МПа [25
кгс/см2], наружный диаметр трубопровода 133
мм
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и
сварными стыками на условное давление не
более 2,5 МПа [25 кгс/см2], монтируемые из
готовых узлов,
диаметр наружный 133 мм [в помещениях
дизельных, насосных,
компрессорных, котельных, тепловых
электростанций и бойлерных]
Трубы стальные электросварные ф133х5
Отвод 90* ду125
Переход концентрический к133х4-89х3,5
(125/80)
Изготовление узлов для технологических
цеховых трубопроводов из труб углеродистых
и качественных сталей с фланцами и
сварными стыками на
условное давление не более 2,5 МПа [25
кгс/см2], наружный диаметр трубопровода 89
мм
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и
сварными стыками на условное давление не
более 2,5 МПа [25 кгс/см2], монтируемые из
готовых узлов, диаметр наружный 89 мм [в
помещениях дизельных, насосных,
компрессорных, котельных, тепловых
электростанций и бойлерных]
Трубы стальные электросварные ф89х4
Изготовление узлов для технологических
цеховых трубопроводов из труб
углеродистых и качественных сталей с
фланцами и сварными стыками на
условное давление не более 2,5 МПа [25
кгс/см2], наружный диаметр рубопровода
76 мм
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и
сварными стыками на условное давление не
более 2,5 МПа [25 кгс/см2], монтируемые из
готовых узлов,
диаметр наружный 76 мм [в помещениях
дизельных, насосных, компрессорных,
котельных, тепловых электростанций и
бойлерных]
Трубы стальные электросварные ф76х4
Отвод 90* ду65
Изготовление узлов для технологических
цеховых трубопроводов из труб
углеродистых и качественных сталей с
фланцами и сварными стыками на
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условное давление не более 2,5 МПа [25
кгс/см2], наружный диаметр трубопровода 57
мм
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и
сварными стыками на условное давление не
более 2,5 МПа [25 кгс/см2], монтируемые из
готовых узлов,
диаметр наружный 57 мм [в помещениях
дизельных, насосных, компрессорных,
котельных, тепловых электростанций и
бойлерных]
Трубы стальные электросварные ф57х3,5
Отвод 90* ду50
Изготовление узлов для технологических
цеховых трубопроводов из труб
углеродистых и качественных сталей с
фланцами и сварными стыками на
условное давление не более 2,5 МПа [25
кгс/см2], наружный диаметр трубопровода 32
мм
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и
сварными стыками на
условное давление не более 2,5 МПа [25
кгс/см2], монтируемые из готовых узлов,
диаметр наружный 32-38 мм [в помещениях
дизельных, насосных, компрессорных,
котельных, тепловых электростанций и
бойлерных]
Трубы стальные электросварные ф32х2,5
Изготовление узлов для технологических
цеховых трубопроводов из труб
углеродистых и качественных сталей с
фланцами и сварными стыками на
условное давление не более 2,5 МПа [25
кгс/см2], наружный диаметр трубопровода
25 мм
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и
сварными стыками на условное давление не
более 2,5 МПа [25 кгс/см2], монтируемые из
готовых узлов,
диаметр наружный 22 мм
Трубы стальные электросварные ф22х2
Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз грунтовкой ГФ-021 за два раза
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
Врезка трубопроводов условным давлением
до 2,5 МПа [25 кгс/см2] в
действующие магистрали, диаметр наружный
врезаемой трубы 325-377 мм
Врезка трубопроводов условным давлением
до 2,5 МПа [25 кгс/см2] в
действующие магистрали, диаметр наружный
врезаемой трубы 108 мм
Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм
[матами из стеклянного штапельного
волокна][матами из супертонкого стеклянного
волокна][холстами из
БСТВ][матами звукопоглощающими], толщина
изоляционного слоя 80 мм
Изоляция трубопроводов диаметром 89-133
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мм [матами из стеклянного штапельного
волокна][матами из супертонкого стеклянного
волокна][холстами из
БСТВ][матами звукопоглощающими], толщина
изоляционного слоя 80 мм
Изоляция трубопроводов диаметром 159-273
мм [матами из стеклянного штапельного
волокна][матами из супертонкого стеклянного
олокна][холстами из БСТВ][матами
звукопоглощающими], толщина
изоляционного слоя 80 мм
Изоляция трубопроводов диаметром 325-476
мм [матами из стеклянного штапельного
волокна][матами из супертонкого стеклянного
волокна][холстами из БСТВ][матами
звукопоглощающими], толщина
изоляционного слоя 80 мм
Маты с покрытием стеклотканью б=80мм
tmax=+250*С PAROC Felt 60 №1
ДЫМОХОДЫ из углеродистой стали б=5мм
Изготовление мелких индивидуальных
листовых конструкций массой до 0,5 т
[дымоходы]
Монтаж труб вытяжных, дымовых и
вентиляционных диаметром до 3250 мм
высотой до 45 м из листовой стали
Труба стальная электросварная ф530х7
L=200мм
Фланец стальной плоский приварной Ду530
Ру6
ВОЗДУХОВОД всасывающий из углеродистой
стали б=2мм
Изготовление мелких индивидуальных
листовых конструкций массой до 0,5 т
[дымоходы]
Монтаж труб вытяжных, дымовых и
вентиляционных диаметром до 3250 мм
высотой до 45 м из листовой стали
ВОЗДУХОВОД напорный из углеродистой
стали б=3мм
Изготовление мелких индивидуальных
листовых конструкций массой до 0,5 т
[дымоходы]
Монтаж труб вытяжных, дымовых и
вентиляционных диаметром до 3250 мм
высотой до 45 м из листовой стали
Приборы, монтируемые на технологическом
трубопроводе [напоромер], диаметр
трубопровода до 350 мм
Вентили, клапаны латунные и бронзовые
цапковые муфтовые на условное давление
1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного
прохода 10-50 мм
Кран трехходовой под манометр ду15
11Б18бк
Установка термометров в оправе прямых и
угловых
Закладное устройство для установки
поверхностных приборов - прижимов
Бобышка 70 М27х2
Картон асбестовый КАОН-4
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Изготовление стремянок, связей,
кронштейнов, тормозных конструкций и
пр.(ребра для крепления)
Полоса из углеродистой стали 5х50
Опоры под трубопроводы, опорные части,
седла, кронштейны, хомуты (ребра для
крепления)
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ дымохода и дымососа
Изоляция плоских поверхностей матами
минераловатными прошивными на
стеклоткани или металлической сетке
Маты с покрытием алюминиевой фольги,
армированной стекловолокном б=80мм
tmax=+250*C PAROC Lamella Mat AluCoat
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ воздуховода
Изоляция плоских поверхностей матами
минераловатными прошивными на
стеклоткани или металлической сетке
Маты с покрытием алюминиевой фольги,
армированной стекловолокном б=60мм
tmax=+250*C PAROC Lamella Mat AluCoat
КРЕПЕЖНЫЕ излелия
Болт метр. М10х40
Болт метр. М12х40
Гайка М10
Гайка М12
Раздел. Обмуровочные работы
Обмуровка прямых стен котлов шамотным
кирпичом
Обмуровка подины красным кирпичом
Обмуровка перевалочных стен котлов
шамотным кирпичом
Обмуровка передних стен котлов
шамотным кирпичом
Обмуровка передних стен котлов красным
кирпичом
Изоляция обмуровки котлов асбестовым
шнуром
Изоляция обмуровки котлов шамотным
мертелем с асбестом
Изготовление и приварка штырей или
крючьев
Обмуровка жаростойким бетоном экранов
толщиной слоя до 40 мм
Iзоляцiя плоских поверхонь матами
мiнераловатними в два слоя при толщ.60мм
Маты минераловатные прошивные для
тепловой изоляции промышленного
оборудования без обкладок, марка М-100,
толщина 60 мм
Оштукатуривание поверхности изоляции
асбестоцементным раствором
Оклеивание поверхности изоляции тканью
стеклянной в один слой на глине
огнеупорной
Глина огнеупорная Часов-Ярского
месторождения [ТУ 14-8-162-75], марка Ч1
Окраска изолированных поверхностей
масляным составом
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Установка и разборка деревянных
инвентарных лесов с устройством настила
через каждые 2 м по высоте
Устройство каркаса изоляции из сетки на
плоских и криволинейных поверхностях
Сетка плетеная из оцинкованной проволоки,
диаметр 2 мм
Обмуровка арок и сводов котлов красным
кирпичом
Обмуровка арок и сводов котлов
огнеупорным кирпичом
Раздел. Оборудование монтируемое
Дымосос ДН-12,5; ( масса=1,546)
Вентилятор ВДН-10; ( масса=0,789)
Насос рециркуляционный Q=130м3/ч, Н=40м
эл.дв. N=22кВт, n=2900об/мин.
80/200-22/2; ( масса=,265)
Термометр технический жидкостной с оправой
защитной (0...+200) ТТЖ-М
исп.1П1(0 +200)-1-240/66; ( масса=)
Манометр общего назначения (0-250кПа)
к.т.1,5 ДМ 05100 0-250кПа-1,5; (
масса=0,0016)
ВОЗДУХОВОД напорный из углеродистой
стали б=3мм
Напоромер (0-2,5кПа) к.т. 1,5 ДН 051002,5кПа-1,5; ( масса=0,0008)
Термометр технический жидкостной с оправой
защитной (0...+250) ТТЖ-М
исп.1П(0+250)-1-240/163; ( масса=)
Раздел. Монтажные работы
ОБОРУДОВАНИЕ
Монтаж горелки газомазутной массой 0,07 т
Вентили, задвижки, клапаны стальные
фланцевые предохранительные,
пружинные однорычажные и двухрычажные
обратные подъемные на условное
давление до 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр
условного прохода 200 мм
[электрический или электромагнитный
привод]
Фланец 1-200-10
Вентили, задвижки, клапаны стальные
фланцевые предохранительные,
пружинные однорычажные и двухрычажные
обратные подъемные на условное
давление до 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр
условного прохода 125-150 мм
[электрический или электромагнитный
привод]
Фланец 1-150-10
Вентили, задвижки, клапаны стальные
фланцевые предохранительные,
пружинные однорычажные и двухрычажные
обратные подъемные на условное
давление до 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр
условного прохода 15-25 мм
[электрический или электромагнитный
привод]
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Приборы, демонтируемые на
технологическом трубопроводе
[расходомерная шайба], диаметр
трубопровода 150 мм
Приборы, монтируемые на технологическом
трубопроводе [расходомерная шайба],
диаметр трубопровода 150 мм
Фланец 1-150-10
Монтаж сигнализатора загазованности с
датчиками
АРМАТУРА, КИП
Вентили, задвижки, клапаны стальные
фланцевые предохранительные,
пружинные однорычажные и двухрычажные
обратные подъемные на условное
давление до 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр
условного прохода 125-150 мм
Задвижка "Баттерфляй" ду150 газ КV9
Задвижка "Баттерфляй" ду125 КV9
Фланец 1-150-10
Фланец 1-125-10
Вентили, клапаны латунные и бронзовые
цапковые муфтовые на условное давление
1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного
прохода 10-50 мм
Кран шаровый ду20 КШ
Сгон стальной с муфтой и контргайкой ду20
Резьба ду20
Приборы, монтируемые на технологическом
трубопроводе [термометры, манометры],
диаметр трубопровода 150 мм
Приборы, монтируемые на технологическом
трубопроводе [напоромер], диаметр
трубопровода 100 мм
Вентили, клапаны латунные и бронзовые
цапковые муфтовые на условное давление
1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного
прохода 10-50 мм
Кран трехходовой под манометр ду15
11Б18бк
Резьба ду15
ТРУБОПРОВОДЫ
Изготовление узлов для технологических
цеховых трубопроводов из труб
углеродистых и качественных сталей с
фланцами и сварными стыками на
условное давление не более 2,5 МПа [25
кгс/см2], наружный диаметр трубопровода
159 мм
[в помещениях дизельных, насосных,
компрессорных, котельных, тепловых
электростанций и бойлерных]
Трубопроводы из стальных труб с
фланцами и сварными стыками на
условное давление не более 2,5 МПа [25
кгс/см2], монтируемые из готовых узлов,
диаметр наружный 159 мм
[в помещениях дизельных, насосных,
компрессорных, котельных, тепловых
электростанций и бойлерных]

шт

1

шт

1

шт
комплект

2
1

10 шт

0,2

шт
шт
шт
шт
10 шт

1
1
2
2
0,2

шт
шт
шт
шт

2
2
4
1

шт

1

10 шт

0,1

шт

1

шт

1

т

0,44337

т

0,44337

37
27
28
29
30
31

32
33

34

35
36
37
38

39
40

41
42
43
44

Трубы стальные электросварные ф159х6
Отвод 90* ду150
Переход концентрический к159х4,5-108х4
(150/100) мм
Переход концентрический к159х4,5-133х4
(150/125)
Трубопроводы из стальных труб с
фланцами и сварными стыками на
условное давление не более 2,5 МПа [25
кгс/см2], монтируемые из готовых узлов,
диаметр наружный 133 мм
[в помещениях дизельных, насосных,
компрессорных, котельных, тепловых
электростанций и бойлерных]
Трубы стальные электросварные ф133х5
Изготовление узлов для технологических
цеховых трубопроводов из труб
углеродистых и качественных сталей с
фланцами и сварными стыками на
условное давление не более 2,5 МПа [25
кгс/см2], наружный диаметр трубопровода
108 мм
[в помещениях дизельных, насосных,
компрессорных, котельных, тепловых
электростанций и бойлерных]
Трубопроводы из стальных труб с
фланцами и сварными стыками на
условное давление не более 2,5 МПа [25
кгс/см2], монтируемые из готовых узлов,
диаметр наружный 108 мм
[в помещениях дизельных, насосных,
компрессорных, котельных, тепловых
электростанций и бойлерных]
Трубы стальные электросварные ф108х4
Отвод 90* ду100
Фланец 1-100-10
Трубопроводы из стальных труб с
фланцами и сварными стыками на
условное давление не более 2,5 МПа [25
кгс/см2], монтируемые из готовых узлов,
диаметр наружный 27 мм
[в помещениях дизельных, насосных,
компрессорных, котельных, тепловых
электростанций и бойлерных]
Трубы стальные электросварные ф27х2,5
Трубопроводы из стальных труб с
фланцами и сварными стыками на
условное давление не более 2,5 МПа [25
кгс/см2], монтируемые из готовых узлов,
диаметр наружный 22 мм
[в помещениях дизельных, насосных,
компрессорных, котельных, тепловых
электростанций и бойлерных]
Трубы стальные электросварные ф22х2
Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз грунтовкой ГФ-021 за два раза
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
Рентгенографический контроль сварных
соединений трубопроводов
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просвечиванием через две стенки,
выполняемый на монтаже, диаметр труб до
114 мм, толщина стенки до 5 мм
Врезка трубопроводов условным
давлением до 2,5 МПа [25 кгс/см2] в
действующие магистрали, диаметр
наружный врезаемой трубы 219 мм
Раздел. Оборудование монтируемое
Клапан электромагнитный ду200 ВН8Н-1; (
масса=0,0025)
Клапан электромагнитный ду150 ВН6Н-1; (
масса=0,0025)
Клапан электромагнитный ду20 ВФ3/4Н-4; (
масса=0,0025)
Клапан электромагнитный ду15 ВН-1/2Н-4; (
масса=0,0025)
Сигнализатор загазованности с двумя
датчиками метана Варта 1-03; (
масса=0,0039)
Напоромер (0-40кПа) к.т. 1,5 ДН 05100 040кПа-1,5; ( масса=0,0008)
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Раздел. Монтажные работы
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Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до
150 кг (Барс)
Приборы, монтируемые на технологическом
трубопроводе [датчики напора ДРД],
диаметр трубопровода до 150 мм
Монтаж бобышек, штуцеров систем
автоматизации на условное давление до 10
МПа [100 кгс/см2]
Приборы, устанавливаемые на
технологических трубопроводах и
оборудовании на закладных устройствах,
соединения резьбовые (датчики напора и
тяги, РС, РR, ТСПУ )
Приборы, монтируемые на технологическом
трубопроводе [электроконтактный
манометр], диаметр трубопровода до 150 мм
Приборы, монтируемые на технологическом
трубопроводе [датчики РC, РR, ТСМУ],
диаметр трубопровода до 150 мм
Конструкции для установки приборов, маса до
2 кг
Приборы, устанавливаемые на конструкциях,
масса до 5 кг (датчик ТСМУ)
Приборы, монтируемые на технологическом
трубопроводе [датчики ТСМУ], диаметр
трубопровода до 300 мм
Монтаж газоанализатора
Монтаж привода к затвору поворотному
Монтаж трансформатора зажигания
Монтаж электроприводов
(преобразователей частоты)
Блок тормозных резисторов до 660 В
подвесной, устанавливаемый на
конструкции на стене или колонне, маса блока
до 25 кг
Раздел. Оборудование монтируемое
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Щит защиты и регулирования Барс-1Щ; (
масса=0,017)
Датчик напора ДРД 1000А; ( масса=0,0290)
Датчик напора ДРД 12Б; ( масса=0,0115)
Датчик напора и тяги -0,5 -+1,5 mBar DL-1,5A3Z; ( масса=)
Электроконтактный манометр ЭКМ-1У25кгс/см2; ( масса=0,0022)
Датчик РС-28G / 0...2,5кПа / РD, РС-28G; (
масса=0,0016)
Датчик РС-28G / 0...35кПа / РD, РС-28G; (
масса=0,0016)
Датчик РR-50G / 200Па...-200Па / РС, РR-50G;
( масса=0,0021)
Датчик РС-28 / 0...2,0мПа / РD, РС-28; (
масса=0,0016)
Датчик РR-28 / 0...25кПа / РD/P, РR-28; (
масса=0,0021)
Датчик ТСМУ 1-3-100М-0,5-2-75-10-200-Д-/50...180/ L=75mm; ( масса=0,
00014)
Датчик ТСПУ 1-3-Рt100-0,5-2-400-8-200-Д-/50...250/ L=400mm; ( масса=0,
0005)
Датчик ТСМУ 1-3-100М-0,5-2-150-10-200-Д-/50...180/ L=150mm; ( масса=0,
00014)
Газоанализатор двухканальный ОКСИ5С02/СО; ( масса=0,0039)
Привод к затвору поворотному КV9 ду125,
GM230А с потенциометром
обратной связи Р5000А; ( масса=0,07)
Трансформатор зажигания ОСМ33; (
масса=0,014)
Преобразователь частоты VLT HVAC DRIVE
FC-102-Р55К с блоком
тормозного резистора ВТР-02-3 и блоком
выходного фильтра
перенапряжений В2М-01-5, "Danfos"; (
масса=0,802)
Раздел. Монтажные работы
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Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до
50 кг (БМ)
Выключатель автоматический [автомат]
одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене
или колонне, ток до 250 А
Выключатель автоматический [автомат]
одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене
или колонне, ток до 25 А
Выключатель автоматический [автомат]
одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене
или колонне, ток до 100 А
Рубильник [выключатель, разъединитель]
однополюсный на плите с центральной или
боковой рукояткой или управлением
штангой, устанавливаемый на
металлическом основании, ток до 250 А
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

1
2
3
4
5
6
7
8

Линейка ограничения хода механизмов,
устанавливаемая на металлической
конструкции, масса до 5 кг
Планка крепления автоматов (1метр) DINрейка
Труба гофрированная, диаметр до 25 мм
Гофротруба D 16
Короба металлические по стенам и
потолкам, длина короба до 2 м
Кабельный лоток перфорированный 100х100
Кабельный лоток крышка 100х100
Кабельный лоток перфорированный 50х50
Кабельный лоток крышка 50х50
Провод, прокладываемый в лотках,
суммарное сечение до 120 мм2
Провод первый одножильный или
многожильный в общей оплетке в
проложенных трубах или металлорукавах,
суммарное сечение до 16 мм2
Кабель двух-, четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2, прокладываемый с
креплением накладными скобами
Провод ПВС 2х1,0
Провод ПВС 3х1,5
Провод ПВС 3х2,5
Провод ПВС 4х1,0
Провод ПВВ 1,0
Кабель ВВГ 3х16+1х10
Кабель ВВГ 3х10+1х6
Кабель ВВГ 3х4+1х2,5
Кабель ВВГ 3х35 + 1х16
Кабель двух-, четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2, прокладываемый с
креплением накладными скобами
Кабель сетевой витая пара FTP 2пары кат.
5е
Раздел. Оборудование монтируемое
Бокс монтажный (щит питания) БМ-55Г; (
масса=0,0083)
Автоматический выключатель 3р,175А ВА2004/250; ( масса=0,0013)
Автоматический выключатель ВА-2001 1р/2А;
( масса=0,00027)
Автоматический выключатель ВА-2001
1р/16А; ( масса=0,00027)
Автоматический выключатель ВА-2001
3р/32А ; ( масса=0,0011)
Автоматический выключатель ВА-2001
3р/63А ; ( масса=0,0011)
Автоматический выключатель ВА-2001
3р/50А ; ( масса=0,0011)
Рубильник перекидной 63Р/4; ( масса=)

шт

1

м

1

100 м
10м
100 м

0,5
5
1,35

м
м
м
м
100 м

100
100
35
35
12,35

100 м

0,5

100 м

1,55

1000м
1000м
1000м
1000м
1000м
1000м
1000м
1000м
1000м
100 м

0,7
0,4
0,06
0,12
0,005
0,04
0,03
0,035
0,05
0,5

1000м

0,05

шт

1

1505,76

шт

1

900,00

шт

1

61,75

шт

1

61,75

шт

1

107,55

шт

1

107,55

шт

1

107,55

шт

1

338,00

Роботи з реконструкції виконуватимуться на діючому об’єкті.

