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1.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРУ
1.1.

Загальні положення

Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Тендерний комітет має право:

прийняти або відхилити Пропозицію Учасника повністю або частково згідно з
умовами Запиту без пояснення причин таких дій Учаснику;

зупинити процес проведення тендеру в будь-який момент до того, як відповідний
договір буде підписаний, не маючи при цьому жодних зобов’язань перед Учасником;

змінити та/або доповнити вимоги цього Запиту, а також змінити умови проведення
тендеру;

вибрати переможця тендеру на свій розсуд без пояснення причин свого вибору
учасникам конкурсу;


використовувати запропоновані ціни і умови для здійснення подальших закупівель;


розцінювати факт подачі Пропозиції Учасником як його згоду з усіма умовами даного
Запиту.
Учасники, які будуть готувати відповідь на цю тендерну документацію, повинні
прийняти наступні умови:
1. Всі документи, що мають відношення до цієї тендерної документації, включаючи, але не
обмежуючись зазначеними, запити та листи Замовника, так само як і запити та листи
Постачальника, повинні бути визнані конфіденційною інформацією (далі «Конфіденційна
інформація»).
2. Сторони згодні використовувати Конфіденційну інформацію лише для цілей даного
тендеру. Сторона, яка отримала Конфіденційну інформацію, що не має права розголошувати
її третім особам, за винятком своїх співробітників, контрагентів або консультантів, повністю
контрольованих дочірніх підприємств і філій, яким необхідний доступ до Конфіденційної
інформації та інформації щодо проведення даного тендеру.
3. Пропозиція учасника має бути чіткою, ґрунтуватися на поточних цінах і бути актуальною
протягом 90 календарних днів.
4. Цей документ є проявом інтересу ПАТ "Укртелеком" та не повинен розглядатися як
намір укласти будь-який договір.
5. ПАТ "Укртелеком" не буде відшкодовувати будь-які витрати, пов’язані з підготовкою
пропозиції Учасником, також як і повертати Учасникам відповіді після завершення їх
розгляду.
6. Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Замовник має право вибрати
форму контрактних відносин на свій розсуд. Це може бути рамковий договір, разовий договір
або будь-яка інша форма, включаючи навіть можливість використання існуючих договірних
відносин з Учасником - переможцем тендеру.
Учасник несе всі витрати, пов’язані з розробкою та поданням Пропозиції та Замовник не є
відповідальним за ці витрати незалежно від їх природи та результатів розгляду Пропозицій.
У разі якщо умови даного Запиту суперечать один одному, Учасник повинен звернутися до
Замовника за роз’ясненням. Учасник не уповноважений використовувати протиріччя в даному
Запиті як виправдувальний аргумент у разі, якщо його Пропозиція буде оцінено як
невідповідна умовам Запиту.
Всі додатки до даного Запиту є його невід’ємною частиною. Всі прикладені документи
доповнюють вимоги Запиту і не виключають необхідність надання інформації, зазначеної в
тексті даного Запиту.
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Учасник повинен уважно ознайомитися з інструкціями та умовами проведення конкурсу та
надати інформацію та документацію у форматі, визначеному в даному Запиті. Пропозиції, в
яких упущена та чи інша інформація та /або які не підготовлені у форматі, визначеному в
даному Запиті, можуть бути не прийняті до розгляду.
1.2.

Процедура подачі Пропозицій

Терміни підтвердження участі в тендері
№

1
2

3

Етап підтвердження

Адреса

Підтвердження
участі
в
тендері otaturevych@ukrtelecom.ua
(електронний лист довільної форми)
Надання запитань щодо змісту Запиту і
формату його надання (електронний otaturevych@ukrtelecom.ua
лист довільної форми)
Подання Пропозиції (документарна 10014, м. Житомир,
вул. Київська , 20 к. 36
форма, визначена цим Запитом)
Група закупівель та
логістики.

Час/Дата
отримання
інформації
до 17:00
05 червня 2015 р.
до 15:00
08 квітня 2015 р.
до 15:00
08 квітня 2015 р.

У разі якщо Учасник не підтвердить участь у тендері до зазначеного часу, Замовник має
право не прийняти Пропозицію Учасника до розгляду.
Замовник планує наслідувати вищезазначеним термінам при проведенні закупівлі, проте
залишає за собою право змінювати дати на свій розсуд у разі потреби.
Після розкриття пропозицій Замовник запрошує Учасників конкурсу на процедуру зниження
ціни, на якій замовник пропонує присутнім представникам учасників зменшити
запропоновану ними ціну пропозиції у добровільному порядку шляхом оголошення чергової
ціни доти, доки кожен з учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну, яка
обов’язково заноситься до протоколу.
У разі відсутності учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття,
ціна пропозиції, вказана у формі пропозиції конкурсу, вважатиметься кінцевою ціною
учасника та обов’язково заноситься до протоколу.
В процесі вибору Учасника тендерний комітет приймає рішення виходячи із єдиного критерію
- найнижча вартість Пропозиції або методики оцінки за критеріями якість/ціна.
Всі Учасники, які за результатами конкурсу зменшили ціну пропозиції відносно первісної
ціни, зобов’язані надати на електронну адресу особи, відповідальної за проведення конкурсу,
скановану копію скоригованої цінової пропозиції не пізніше ніж до 15 год. 00 хв. наступного
робочого дня, який слідує за днем, коли відбувався етап зниження ціни. Обов’язковою
умовою надання скоригованої пропозиції є те, що по позиційні ціни у такій пропозиції не
повинні бути вище відповідних по позиційних цін, зазначеній у первісній пропозиції.
1.3.

Загальні вимоги до Пропозиції

Пропозиція має бути складена українською мовою згідно з форматом, вказаним у даному
Запиті.
Пропозиція має бути подана у
промаркована:

запечатаному конверті, зовнішня сторона якого



назва Учасника;



адреса Учасника (юридична і фізична);


ПІБ, посада, номери телефону і факсу, адреса електронної пошти співробітника,
відповідального за надання Пропозиції;
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найменування предмету конкурсу, Лот № ___;



відбиток печатки Учасника в місцях склеювання конверта;


маркування «На конкурс! Не відкривати до процедури відкриття тендерних
пропозицій!».
Пропозиція обов'язково має мати опис всіх документів.
Цінова пропозиція, повинна бути пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою
підприємства.
Постачальник може змінювати або відзивати свою тендерну пропозицію шляхом повідомлення
в письмовій формі Замовника до початку остаточного строку надання пропозицій. Після
відкриття конвертів, внесення змін в тендерні пропозиції не допускаються, за винятком
зниження ціни.
Замовник залишає за собою право на проведення додаткових зустрічей з учасниками тендеру з
метою отримання відповідей на питання, які можуть виникнути в процесі вивчення Пропозицій.

2. ОПИС ПРЕДМЕТУ ТЕНДЕРУ
2.1. Технічні вимоги
•

терміни надання послуг, за умовами договору – з червня 2015р. по червень 2015р.

З метою забезпечення нормального функціонування будівель
приміщень силами, машинами та механізмами підрядника.
№п/п

необхідно виконати ремонт

Найменування робіт
УЛАШТУВАННЯ ПРОРІЗІВ
Пробивання прорiзiв у цегляних стінах вручну

Одиниця
виміру

кількість

0,49
0,013
2,56
0,0027
0,0003

1
2
3
4
5

Підведення металевих перемичок
Кутик металевий 50Х50х5
Сталь листова 6мм
Електроди, дiаметр 3 мм, , марка Э55

1м3
1т
м
т
т

6

"Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 230мм

шт

1

100шт
м2

0,01
3,634

м2
м2
балон

3,634
3,634
2

м2

1,4

100шт

0,01

100шт

0,01

м2
м

1,4
9,4

комплект

1

шт

1

7
8

Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах

12

Знiмання дверних полотен
"Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею
бiльше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах
Блоки двернi металопластикові та кріплення
Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна
Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах

13

Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних

9
10
11

17

"Установлення дверних [вiконних] наборів урiзних [шпінгалети
дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні
Дверні блоки деревяні індивідуального виготовлення розміром
0,70х2,00 (h)
"Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х44 мм
Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання,
однопольних (петлі, ручка -замок)

18

"Малий ремонт дверних полотен iз
знiманням з мiсця

14
15
16

5

19

20

Скло листове вiзерунчасте безбарвне,
товщина 5,0 мм
Просте олiйне фарбування ранiше пофарбованих дверей усерединi
будiвлi розбiленим колером без пiдготовлення з розчищенням
старої фарби до 10%

23

Фарба олійна та алкідна,готова до застосування, для внутрішніх
робіт
УЛАШТУВАННЯ ПЕРЕГОРОДКИ
"Улаштування перегородок ГКЛ на металевому
дворядному каркасі з двосторонньою обшивкою
гіпсокартонними листами у житлових
громадських будівля
Листи гiпсокартоннi для перегородок,
товщина 12,5 мм

24

"Профілі холодногнуті для огорожувальних
конструкцій, СД-60

21

22

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38

"Профілі холодногнуті для огорожувальних конструкцій, УД-27
Дюбель 6х60
"Саморізи (шурупи)
"Серпянка (10м/п)
Шпаклівка""Фюгенфюллер"
Виготовлення та монтаж металевих грат
Арматура діам.16мм
Електроди, дiаметр 3 мм, марка Э55
"Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 230 мм
"Улаштування плiнтусiв дерев'яних
ВНУТРІШНІ ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
"Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20мм
"Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
"Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних укосiв по
бетону та каменю
Сiтка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття
Шпаклювання стiн шпаклiвкою "Ветонiт»

39
40
41
42
43
44

45
46
47
48

Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
"Шпаклiвка Ізогіпс
"Шпаклiвка Сатенгіпс
Грунтовка
Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi
Фарбування ранiше пофарбованих стiн
усерединi будiвлi водоемульсiйними
сумiшами з розчищенням до 10%
Фарба водоемульсійна
Вапняне фарбування ранiше пофарбованих поверхонь усерединi
будiвлi (стеля)
"Просте олiйне фарбування ранiше
пофарбованих вiкон усерединi будiвлi розбiленим колером без
6

м2

1,1

м2

3,69

т

0,0009

100 м2

0,0612

м2

12,85

100м
100м

0,32
0,09

шт

40

1000шт
рул
кг
т
т
т
шт
100м

0,45
1
4,1
0,124
0,124
0,004
1
0,0408

м2

3,00

м2

1,2

м2

1,2

м2

1,32

100м2

0,397

100м2
т

0,397
0,06

т
кг

0,05
5

100м2

0,397

100м2

0,929

л

33,15

100м2

0,1992

100м2

0,054

пiдготовлення з розчищенням старої фарби до 10%

49
50
51
52

"Просте олiйне фарбування ранiше
пофарбованих пiдлог усерединi будiвлi з розчищенням старої фарби
до 10%
Емаль ПФ-115 біла
"Емаль ПФ-115 коричнева для підлоги
Уайт-спiрит

100м2
т
т

0,0685
0,0014
0,0016

т

0,0005

м3

0,04

100м2
100м2
100м
м.кв
м.кв
шт
100 м2
100 м2

0,0306
0,0306
0,032
3,06
0,5
90
0,0064
0,0028

100 м2
м3
100м3
100 м2

0,39
0,3
0,003
0,49

100 м2

0,49

100 м2
кг
м2

0,03
12
52

м2
т
100шт
100 м2
100 м2

3,06
0,525
0,08
0,0423
0,0423

100 м2
л
кг
100 м2
м2

0,59
22
15
0,123
14

100м
10м3

0,912
0,58

100м3
100 м2
100 м2

0,058
0,04
0,04

УЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЛІ КОЗИРКА
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84

"Улаштування дерев'яного каркасу під покриття козирка
"Улаштування лат [решетування] з
прозорами iз дощок i брускiв пiд покрiвлю з листової сталі
"Улаштування покриття з листової сталi тiльки скатiв
"Улаштування з листової сталi примикань до кам'яних стiн
Профлист ПС-20, товшина листа 0,5мм
Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5мм
Саморізи до профнастилу
Обшивання торців козирка деревяною вагонкою
Просте фарбування колером олійним торців козирка
РЕМОНТ ГАНКУ, ЦОКОЛЯ
Розбирання облицювання цоколя з гранітних плит
Розбирання монолітних бетонних фундаментів
Улаштування бетонних фундаментів об’ємом до 0,5 м3
Поліпшення штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу
Облицювання стiн та колон фасадiв
будiвель бетонною плиткою на клеючому розчині по бетоннiй і
цегляній поверхнi
Облицювання стiн та колон фасадiв
будiвель керамiчною плиткою на
полiмерцементнiй мастицi по бетоннiй і цегляній поверхнi
Грунтовка
Плитки бетонні фасаднi рваний камінь
Плитки керамiчнi фасаднi рядовi
неглазурованi гладкi, товщина 7 мм
Клеюча суміш для плитки
Ремонт основи бетонних схiдцiв
Розбирання покритів підлог з бетонних плит
Улаштування покриттів з бетонних плит
Полiвiнiлацетатне фарбування нових фасадiв з риштувань з
підготовленням поверхнi
Фарба водоемульсійна фасадна
Грунтовка
Обшивання профлистом по готовому каркасу
Профлист ПС-20, товщина листа 0,5 мм
РЕМОНТ ДАХУ
Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв,вiдливiв, звисiв тощо з
листової сталi
Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли
Мурування окремих дiлянок простих зовнiшнiх стiн iз цегли
Розбирання покриттiв покрiвлi з листової сталi
Розбирання лат [решетування] з дощок суцiльних
7

Розбирання балок перекриття вентиляційного приміщення
Розбирання кам'яної кладки вентиляційного приміщення
Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрiвельних
матерiалiв до цегляних стiн i парапетiв iз застосуванням
газопламеневих пальникiв, з наклеюванням стрiчки типу "Экобит"
Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із
застосуванням
газопламеневих пальників
Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-90/10
Бензин розчинник
Руберойд покрiвельний наплавлювальний
Замiна ковпакiв на димових i вентиляцiйних трубах в один канал
Додавати на кожний наступний канал

85
86

87

88
89
90
91
92
93

100 м2
10м3

0,04
0,12

100м

1,022

100 м2
т
т
м2
10шт
10шт

0,084
0,03
0,08
140
0,1
0,3

Матеріали повинні бути сертифіковані відповідно до вимог законодавства України. Копії
сертифікатів надані на всі матеріали в складі цінової пропозиції.
Термін дії гарантії на виконання робіт , складає 12 (дванадцять) місяців з дати підписання
актів виконаних робіт обома Сторонами при умові дотримання Замовником правил експлуатації
будівель і споруд.
2.2.

Комерційні вимоги

Учасник має заповнити Додаток 2 про відповідність умовам оплати даного Запиту та має право
за бажанням надати додаткові опції.
Вимоги до Пропозиції учасника
Відповідно до умов цієї тендерної документації, розділи Пропозиції повинні містити таку
інформацію та документацію:

3.

РОЗДІЛ А – Пропозиція учасника
 Загальна інформація про Учасника надається в анкеті відповідно до Додатку 1;
 Інформація щодо підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним вимогам надається
Учасником відповідно до вимог (Таблиця 2):
Таблиця 2.
№

Кваліфікаційні вимоги

1

Наявність обладнання та
матеріально-технічної
бази;

Довідку, складену у довільній формі, з зазначенням даних про
наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної
бази; (Надати витяг із переліку основних засобів, копії
техпаспортів, копії договорів субпідряду тощо).

2

Наявність
працівників
відповідної кваліфікації,
які
мають
необхідні
знання та досвід;

Довідку, складену у довільній формі, з зазначенням даних про
наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід (копії сертифікатів працівників,
трудових угод тощо)

3

Наявність документально
підтвердженого досвіду
виконання аналогічних
договорів;

4

Документи на підтвердження кваліфікаційних вимог

Довідку, складену у довільній формі, про досвід виконання
аналогічних договорів, яка повинна містити:
- копії (витяги) аналогічних договорів 2013-2014 років;
- найменування та місцезнаходження підприємств
(організацій, установ, тощо), контактних осіб та
інформацією для зв’язку;
- копії листів з рекомендаціями від замовників.
Наявність
фінансової - Надати копію балансу підприємства за II півріччя 2014 рік,
спроможності;
засвідченої печаткою підприємства
- Надати копію звіту про фінансові результати за II півріччя
2014 рік, засвідченої печаткою підприємства
8

- Надати копію звіту про рух грошових коштів за 2014 рік,
засвідченої печаткою підприємства.

5

(Суб’єкти малого підприємництва і представники іноземних
суб’єктів господарської діяльності, для яких національними
положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за
показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про
фінансові результати повинні надати письмове підтвердження з
посиланням на норми відповідних законодавчих актів України
про те, що їх фінансова звітність не містить звіту про рух
грошових коштів));
Документально
Довідку, складену у довільній формі, що Учасник відповідає всім
підтвердженої інформації кваліфікаційним критеріям позначених у тендерному запиті, а
про
відповідність також, уся надана інформація Учасником у пропозиції є
учасника
достовірною і може бути перевірена Замовником.
кваліфікаційним
критеріям

6

Наявність документів з Надати копії документів що працівники мають відповідну
охорони праці.
кваліфікацію з охорони праці

7

Наявність
дійсних Надати копії, завірені печаткою підприємства сертифікати та
сертифікатів і ліцензій
ліцензії;
РОЗДІЛ Б – Предмет закупівлі, що пропонується учасником.

Учасник надає опис комплексу послуг, що вимагаються предметом тендеру та тендерним
запитом.
РОЗДІЛ В – Комерційна інформація
Обов′язковий розділ, умови надання інформації Учасником не можуть бути відкориговані.
Цінова пропозиція
Учасник має надати цінову пропозицію щодо предмету тендеру в наступному форматі:



детальна специфікація товару, із зазначенням вартості кожної позиції згідно
Технічних вимог;
загальна вартість пропозиції в розрізі: сума без ПДВ, сума ПДВ (окремим рядком),
сума з ПДВ;

Учасник повинен зазначити ціни на послуги, що пропонуються до постачання згідно з формою,
наведеною у Додатку 3.
Умови оплати
Учасник має заповнити та надати Додаток 2 про відповідність умовам оплати даного Запиту та
має право за бажанням надати додаткові опції.
РОЗДІЛ Г – Вимоги до контрактних відносин
Учасник має заповнити Додаток 4 (у разі наявності) про відповідність вимогам до контрактних
відносин даного Запиту та має право за бажанням надати додаткові опції.
Якщо в Запиті наводиться типова повна форма договору, Замовник має підтвердити в ціновий
пропозиції свою згоду на укладання договору на таких умовах.
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4. Загальний перелік змісту тендерної пропозиції яка подається Учасником з переліком
документів що вимагаються у пропозиції.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Таблиця 3.
Титульний аркуш (з назвою предмета тендеру)
Зміст тендерної пропозиції зі сторінками
Інформація про учасника та кваліфікаційні дані компанії-претендента. Додаток 1.
Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації;
Наявність документів з охорони праці.
Копії сертифікатів працівників, трудових угод тощо.
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
Копії (витяги) аналогічних договорів
Копії листів з рекомендаціями від замовників.
Копія балансу підприємства за II півріччя 2014 рік
Копія звіту про фінансові результати за II півріччя 2014 рік
Копію звіту про рух грошових коштів за 2014 рік
Документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним
критеріям
Наявність дійсних сертифікатів і ліцензій
Довідка з описом комплексу послуг.
Цінова пропозиція.
Умови оплати. Додаток 2.
Вимоги до контрактних відносин. Додаток 4.

Надана пропозиція Учасником повинна бути у такому же порядку наданих документів як
зазначено у Таблиці № 3.
Усі документи повинні бути дійсний на дату розкриття пропозиції, або, якщо який набудь
документ знаходиться на перереєстрації, треба надати до цього документу довідку про те що
проходить процедура перереєстрації.
У разі ненадання будь яких документів зазначених у тендерному запиті, це не є причиною для
відхилення пропозиції Учасника, але даний момент буде врахований при оцінці пропозиції.
2. Додатки.
Додаток 1. Інформація про Учасника.
Додаток 2. Вимоги до умов оплати.
Додаток 3. Форма цінової пропозиції.
Додаток 4. Методика оцінки.
ДОДАТОК 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА.
№

Питання

Відповідь

1
2

Повна назва
Місце реєстрації

3

Дата реєстрації

4
5

Банківські реквізити
Код ЄДРПОУ

6
7

ІПН (Індивідуальний податковий номер)
Номер свідоцтва платника ПДВ (якщо компанія платник
єдиного податку, додати копії свідоцтва)
10

8

П.І.Б., посада, паспортні дані, ідентифікаційний податковий
номер керівника

9

П.І.Б., посада, паспортні дані, ідентифікаційний податковий
номер головного бухгалтера

10 П.І.Б., посада, паспортні дані, ідентифікаційний податковий
номер особи, яка має право підпису
11 ПІБ, посада, контактні дані співробітника компанії –
контактної особи щодо наданої документації
12 Юридична адреса
13 Фактична адреса
14
15
16
17

Телефон
Факс
E-mail
Інтернет сайт

18 Наявність ліцензій (дозволів) на здійснення виду
господарської діяльності, яка є предметом тендера (у разі,
якщо потрібно відповідно до Законодавства України)
19
20
21
22
23
24

Загальний досвід роботи на ринку України, років
Період роботи по даному виду діяльності, років
Основні види діяльності компанії
Стисла характеристика інфраструктури компанії
Кількість працівників в штаті компанії, осіб
Кількість працівників, які мають необхідну кваліфікацію для
якісного виконання замовлення, осіб

25 Наявність невиконаних судових рішень
26 Перебування компанії в процесі ліквідації, реорганізації,
процедурі банкрутства
27 Знаходження майна під арештом або в податковій заставі
28 Наявність кримінальних проваджень, непогашених
судимостей відносно керівників
29 Наявність та перелік пов’язаних осіб, що мають (мали)
укладені договори з ПАТ «Укртелеком» протягом 12
останніх календарних місяців від місяця проведення даного
тендеру
30 Наявність/ перелік родичів 1-го кола керівного складу
Компанії-претендента та/чи пов’язаних осіб, що знаходяться
у трудових відносинах із ПАТ «Укртелеком» на дату
проведення тендеру.
Примітка:
Компанія-претендент гарантує достовірність наданих даних.
ПАТ "Укртелеком" має право на перевірку всіх даних, наведених
у Додатку 1.
Підпис уповноваженої особи компанії __________________________________
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ДОДАТОК 2. ВИМОГИ ДО УМОВ ОПЛАТИ.
Учасник має відмітити відповідність своєї Пропозиції кожній з вимог. Учасник має право
запропонувати альтернативні умови.
№

Значок
відповідності
(Так/Ні)

Вимога

Пропоновані
умови

Варіант – аванс у розмірі 30% вартості послуг (робіт) від загальної
оплати ціни договору (заявки-специфікації) сплачується
№ 1:
товариством протягом 7 банківських днів з дати
отримання оригіналу рахунку-фактури;
– 70 % від загальної ціни договору (заявки-специфікації)
товариство сплачує після виконання робіт за договором
(заявкою-специфікацією) протягом 20 банківських днів з
дати
отримання
оригіналу
рахунку-фактури,
підтвердженого підписаними обома сторонами актами
виконаних робіт.
Варіант - 100 % від загальної ціни договору (заявки оплати специфікації) товариство сплачує після повного
№ 2:
виконання робіт за договором (заявкою-специфікацією)
протягом 30 календарних днів з дати отримання оригіналу
рахунку-фактури, підтвердженого підписаними обома
сторонами актами виконаних робіт.
Обраний Учасником метод оплати буде врахований при комерційної оцінці Пропозиції. Спосіб
оплати який має більш вигідні умови для ПАТ "Укртелекому" буде мати більш високий бал у
порівнянні з іншими методами оплати.
ДОДАТОК 3. ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ.
ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)
Ми, повна назва учасника________________________________
Юридична адреса:__________________________________
Поштова адреса:____________________________________
Код за ЄДРПОУ____________________________________
Банківські реквізити________________________________
П.І.Б. керівника____________________________________
надаємо свою конкурсну пропозицію щодо участі у закупівлі робіт з поточного ремонту
Житомирської філії ПАТ «Укртелеком», а саме: (поточний ремонт приміщення
ЦОА РЦТ№215
СЛД№5 смт. Попільня, Житомирської обл. по вул. Б. Хмельницького, 20а), через проведення
тендеру, згідно з технічними, якісними, кількісними характеристиками предмета закупівлі та іншими
вимогами Замовника.
Вивчивши тендерну документацію на закупівлю робіт з поточного ремонту Житомирської філії
ПАТ «Укртелеком», а саме: (поточний ремонт приміщення ЦОА РЦТ№215 СЛД№5 смт. Попільня,
Житомирської обл. по вул. Б. Хмельницького, 20а), ми, уповноважені на підписання Договору,
Погоджуємось з істотними умовами договору про закупівлю та проектом договору, що викладені в
конкурсній документації, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору
на умовах, зазначених у конкурсній документації за наступними цінами:
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№
з/п

Найменування

Од. виміру Кількість

1
2

УЛАШТУВАННЯ ПРОРІЗІВ
УЛАШТУВАННЯ ПЕРЕГОРОДКИ

Посл.

3

ВНУТРІШНІ ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ
РОБОТИ
УЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЛІ КОЗИРКА
РЕМОНТ ГАНКУ, ЦОКОЛЯ
РЕМОНТ ДАХУ

4
5
6

Ціна за од.
виміру без Вартість, без
ПДВ, грн.
ПДВ, грн.

Посл.

1
1

0,00
0,00

0,00
0,00

Посл.

1

0,00

0,00

Посл.
Посл.
Посл.

1
1
1

грн.

0,00
0,00
0,00
Сума без ПДВ,
Сума ПДВ, грн.
Сума з ПДВ,

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

грн.
1. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття
конкурсних пропозицій, встановленого Вами. Наша конкурсна пропозиція буде обов'язковою для нас і
може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
2. Якщо наша конкурсна пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із
Замовником відповідно до вимог конкурсної документації та акцептованої пропозиції.
3. Ми даємо згоду, що якщо наша конкурсна пропозиція буде акцептована, ціни зазначені у цінової
пропозиції, будуть зафіксовані в договорі, специфікаціях та додаткових угодах до договору на весь
термін дії договору.
______________
(Посада)

_________________
(Підпис, м.п.)

_____________________
(Прізвище, ініціали)

ДОДАТОК 4. Методика оцінки
Критерії оцінювання пропозицій ПОСТАЧАЛЬНИКА:
Ціна робіт: максимальний бал– 80;
Б обчисл. = Цmin/Цобчисл*80, де
Б обчисл – обчислювана кількість балів;
Ц min – найнижча ціна;
Ц обчисл. – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої
обчислюється.
Умови оплати: максимальний бал: 20
30 календарних днів після виконання робіт – 20 балів; попередня оплата 30%
остаточний розрахунок в термін 20-ти банківських днів після виконання робіт –
15 балів
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