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Вих. №45 від 07.06.2019р.

Голові тендерного комітету,
Начальника господарчої трупи
Міського управління освіти
Військово-цивільної адміністрації
Міста Торецьк Донецької обл.
Забобан О.В..
Додаток 3
до тендерної документації
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на закупівлю по предмету
«Капітальний ремонт будівлі Опорного закладу “Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 6” військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області за
адресою:Донецька обл., м. Торецьк, вул. Маяковського, 15»
1. Ми, ТОВ «Термопромавтоматика» згодні з технічними та іншими харами предмету закупівлі
відповідно до Проектної документації, яка є складовою та невід’ємною частиною цієї тендерної
документації (далі – Проектна документація).
У зв’язку з великим обсягом Проектна документація розміщується на веб-порталі
Уповноваженого органу разом з цією тендерною документацією у вигляді окремих файлів.
* Посилання в технічних специфікаціях або кошторисах на конкретні торгівельні марки чи
фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або
виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій.
Еквівалентом вважається обладнання, устаткування тощо, що відповідає технічним та
технологічним характеристикам обладнання (устаткування тощо), передбаченого Проектною
документацією. Такі посилання обумовлені наданням Учасникам загального уявлення про технічні
характеристики чи складові предмету закупівлі.
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із
захисту довкілля.
Ціна Договору (Договірна ціна) є динамічною та визначається відповідно до вимог ДСТУ Б
Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».
2. Тендерні пропозиції можуть бути подані тільки стосовно повного обсягу предмета закупівлі.
3. Строк виконання Робіт: до 31.12.2019р.
4. Особливі вимоги до предмету закупівлі:

4.1. Підрядник зобов’язується придбати матеріальні ресурси та обладнання (устаткування),
необхідні для виконання Робіт.
4.2. До початку виконання Робіт Замовник передає Підряднику погоджену проектну документацію
за Актом прийому-передачі документів.
4.3. При виконанні Робіт на Підрядника покладена відповідальність за дотримання його
персоналом: правил техніки безпеки; вимог Закону України «Про охорону праці» та діючих
нормативно-правових актів з охорони праці; вимог і нормативів екологічної безпеки; правил
пожежної безпеки; правил безпеки руху; санітарно-гігієнічних норм; правил електробезпеки; умов
зберігання і цільового використання паливно-енергетичних ресурсів.
При виконанні Робіт Підрядник надає Замовнику сертифікати на матеріали, які підлягають
сертифікації або паспорти на матеріали, що не підлягають сертифікації та будуть застосовуватись
під час виконання робіт з будівництва, технічні паспорти на обладнання (на українській мові).
5. Якість Робіт повинна відповідати вимогам ДСТУ, ДБН та іншим нормативним документам, які
дійсні на території України.
6. Гарантійні вимоги:
5.1. Строк гарантії:
- капітальні конструкції –5 років;
- некапітальні конструкції –5роки;
- на обладнання (устаткування) – згідно гарантії заводу-виробника.
Гарантійні строки починають перебіг з дати отримання Декларації про готовність об’єкта до
експлуатації.
За розрахунками характеристик можливих наслідків будівля відноситься до класу наслідків
(відповідальності) СС2 (згідно ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013).
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