ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
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 комплек

2

Перелік основних
даних
Предмет

3

Форма запиту

4

Основні елементи

Специфікація. Додаток №1

5

Тип робіт

Поставка лічильників обліку електроенергії, 1пусковий комплекс

6

Загальна інформація

Чотирьох поверхова будівля
Початок будівництва - жовтень 2018 року
Кінець будівництва - грудень 2022 року

7

Гарантійний строк на
роботи

5 (п'ять) років

8

План фінансування

Авансові платежі відповідно графіка фінансування

9

Вимоги до обладнання

Сертифікати відповідності на матеріали, що використовуються, виконавчі схеми, паспорта на
системи і обладнання. Дистанційна передача даних, підтримання протоколу ModBus

№ п/п

10

Вимоги до підрядника

11

Перелік додатків

12

Вимоги до комерційної
пропозиції

Основні дані та вимоги
Поставка лічильників обліку електроенергії, 1пусковий комплекс
Відкритий тендер (перший тур- відкритий простий тендер, другий тур - закритий тендер по
запрошенню між компаніями, що пройшли до другого туру)

Наявність штатного інженерно-технічного персоналу.
Наявність власної матеріально-технічної бази.
Діюча система контролю якості.
1.Специфікація
2. Кваліфікаційний лист 3. Форма КП
1. Вартість обладнання має включати вартість всіх елементів/матеріалів, необхідних для роботи
обладнання та підключення його до системи диспетчеризації.
2. Порівняння вартості буде здійснюватися по одиничним розцінкам
3. Об'єми будуть визначатися по факту
4. Вартість матеріалів має включати доставку на склад постачальника або Замовника у м.Київ

Порядок проведення тендера:
٧
٧

Обов'язкове надання паспортів/сертифікатів обладнання
Комерційні пропозиції надавати в гривні (з ПДВ).

٧

Комерційні пропозиції по формі оферти, надаються в електронному вигляді в двох примірниках:
- завірені підписом відповідальної особи з печаткою підприємства;
- форматі Excel
В специфікації до кожної позиції вказати тип лічильника
Надаючи свою пропозицію компанія-учасник автоматично погоджується з наступними умовами:

٧
٧

1. до розгляду будуть прийняті лише ті пропозиції, в яких вказана вся необхідна інформація, відповідно запиту в рамках
конкурсу;
2. проведення тендеру не є обов'язком компанії на закупівлю товарів, робіт, послуг;
3. компанія залишає за собою право вибирати пропозицію не з оптимальною вартістю, на підставі комплексної оцінки
пропозицій;
4. компанія залишає за собою право вибору декількох постачальників по окремим позиціям тендера;
5. компанія може закупити товари, роботи, послуги не в повному об'ємі, закупати на протязі року, окремими партіями;
6. оприлюднення результатів конкурсу здійснюється електронним листом всім учасникам тендеру на протязі 3-х робочих
днів після його завершення.

٧

В разі, якщо учасник не відповідним чином підготував документи, необхідні для акцептування або надав не достовірну
інформацію про компанію, чи документи були подані пізніше заявленого в листі строку, ТОВ "СпецСтройСтандарт" залишає за
собою право відмовити такому учаснику в участі в тендері.

З організаційними і технічними питаннями проведення тендера звертайтесь до Корнієнко Анни, 0977671154

