
Доброго дня! 
 
    Запрошуємо Вас прийняти участь в Тендерах на виконання комплексу робіт з монтажу: 
 - автоматична система водяного пожежогасіння; (ПГ1) 
 - система пожежної сигналізації; (ПС1) 
 - система оповіщення про пожежу та керування евакуюванням людей; (СО1) 
 - водопровід внутрішній протипожежний; (ВП1) 
 - автоматизація систем протипожежного захисту; (АСПЗ) 
 
"Реконструкція зупинкової станції лінії швидкісного трамваю під транспортний комплекс з  пунктами 
масової посадки громадського призначення з надземним гаражем-паркінгом від вул. 
Старовокзальна до Великої кільцевої дороги – станція «Кільцева дорога».  1й пусковий комплекс". 
 
Мета:  Визначення вартості влаштування  систем ПГ, ПС, СО, ВП, АСПЗ. 
Форма подачі: Договірна ціна/Комерційна пропозиція  
 
Початок виконання робіт ПГ, ВП: 15 жовтня  2020 
Початок виконання робіт ПС, СО: 15 листопада 2020  
Початок виконання робіт АСПЗ: 1 грудня 2020  
 
Керуючими документами для розробки завдання є: 
·         проектна документація; 
·         ДБН А.3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва; 
·         ДБН А.3.2-2-2009 Техніка безпеки в будівництві; 
·         та інша чинна нормативно-технічна документація. 
За посиланнм: https://fex.net/ru/s/svppstm доступні наступні документи: 
   - Технічне завдання; 
   - Кваліфікаційний лист; 
   - Проектна документація стадія "Р": 
              259-1-СПЗ.ПГ1- Автоматична система водяного пожежогасіння 
              259-1-СПЗ.ПС1 - Система пожежної сигналізації  
              259-1-СПЗ.СО1 - Система оповіщення про пожежу та керування евакуюванням людей 
              259-1-СПЗ.ВП1- Водопровід внутрішній протипожежний 
              259-1-СПЗ.АСПЗ1- Автоматизація систем протипожежного захисту 
 
 
Період подачі Комерційних пропозицій з додатками - 25.09.2020 року.  
На кожний розділ окрема Комерційна пропозиція. 
 
 
У разі учаcті не у всіх тендерах, просимо в листі вказати які розділи Вами не направляються.  
 
 
Додаткові умови: 
 1. Ціна тверда; 
 2. Тендерні пропозиції повинні залишатися в силі на період до 30 діб з дати надання тендерних 
пропозицій; 
 3. Необхідно додати Графік виконання робіт; 
 4. При складанні Графіку фінансування необхідно врахувати наступні умови: 
           - 90% на матеріали ( 30% + 30% +30%); 
           - 30% на роботи. 
 5. Учасники тендеру можуть відвідати площадку будівництва, попередньо попередивши про це 
представника Замовника; 
 6. Врахувати місцеві умови та обмеження, які можуть вплинути на виконання робіт; 
 7. В разі необхідності розробки додаткових вузлів та рішень, учасник повинен врахувати вартість в 
своїй пропозиції витрати на їх розробку та виконання (витрати врахувати в основних роботах) при 
необхідності розробити їх креслення і погодити в установленому порядку з Замовником; 
 8. В разі наявності зауважень, учасники письмово сповіщають про це представника Замовника; 
 9. Застосування матеріалів та проведення комплексу робіт проводити відповідно до діючих 
нормативних вимог будівельних норм та правил. 
10. Замовник залишає за собою право поставки обладнання. 

https://fex.net/ru/s/svppstm

