м.Житомир
Запит цінових пропозицій закупівлі робіт з вогнезахисної обробки дерев’яних
конструкцій горищ структурних підрозділів Житомирської філії ПАТ «Укртелеком»
по коду 75.25.1
1.Інформація про Замовника
1.1. Найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство
«Укртелеком» Житомирська філія.
1.2. Адреса замовника: м. Житомир, вул. Київська, 20, 10014.
1.3. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:
ПІБ

Посада

Адреса

Татуревич
Олександр
Васильович
Миколайчук
Олександр
Миколайович

Ст. спеціаліст із
закупівель
Секретар ТК
Керівник групи
закупівель і
логістики

м. Житомир,
вул. Київська
22, 10014
м. Житомир,
вул. Київська
22, 10014

Конт. Номер
тел../факс/моб
0960101349

(0412)423634
0911144790

Електронна
адреса
оtaturevych
@ukrtelecom.
ua
omykolaichuk
@ukrtelecom.
ua

2. Адреса веб - сайта, на якому розміщується інформація про закупівлю:
www. zhytomyr.ukrtelecom.ua/ /about

3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмету закупівлі: закупівля робіт з вогнезахисної обробки
дерев’яних конструкцій горищ структурних підрозділів Житомирської філії ПАТ
«Укртелеком» по коду 75.25.1
3.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо передбачається подання цінових
пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Відповідно Кодексу цивільного захисту України ( ст. 55 п.3); «Правил пожежної
безпеки в Україні» (розділ 3 пп. 2.5 – 2.6), затверджених наказом МВС України
30.12. 2014 р. №1417; «Правил пожежної безпеки в галузі зв’язку» (Р ІІІ п2. пп 7),
затверджених спільним наказом Адміністрації державної служби спеціального
зв`язку та захисту інформації та МВС України віж 30.03.2016 р. №239/229, «Правил
з вогнезахисту», затверджених наказом МНС України № 460 від 02.07. 2007р.,
дерев’яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, повинні
піддаватися вогнезахисній обробці шляхом просочення вогнезахисними речовинами.
Для виконання робіт по обробці вогнезахисними речовинами необхідно
залучати спеціалізоване підприємство, яке має Ліцензію на право виконання робіт
по проектуванню, монтажу, технічному обслуговуванню засобів протипожежного
захисту,вогнезахисне просочування (поверхневе), в штат якого входять спеціалісти,
фахівці, із застосуванням сучасних технічних засобів, спеціального устаткування та
інструменту.
Найменування предмета закупівлі

Вогнезахисне оброблення
дерев’яних елементів горищ

Технічні та якісні характеристики

Виконується просочувальною
сумішшю ДСА-1 згідно ТУУ
13672801-002-1999

Од.
вим.

К-ть

м²

970,0

Після виконання робіт, Виконавцем надається наступний пакет документів зі
складанням акту виконаних робіт:
проект проведення робіт з вогнезахисного обробляння та експертного
висновку;

-

копії ліцензії на право виконання робіт з вогнезахисного обробляння;
копія сертифіката відповідності на вогнезахисний засіб;
копія протоколу лабораторних випробувань вогнезахисту;

1. Обсяг робіт з вогнезахисного оброблення дерев’яних елементів дахів
будівель структурних підрозділів:
1.1. Роботи повинні бути виконані згідно до розробленого проекту на проведення
робіт.
1.2. Роботи повинні бути виконані у будівлях загальною площею 970,0 м².
2. Вимоги до виконання робіт:
2.1 Роботи повинні виконуватися згідно до «Правил з вогнезахисту», затверджених
наказом МНС України 02.07.2007р. № 460.
2.2. При виконанні робіт використовувати суміші просочування ДСА-1 у
відповідності до вимог проектів проведення робіт, захистивши від попадання
робочого розчину, на поверхні інженерного обладнання , яке розміщене на горищах.
2.3. Робочі розчини суміші ДСА-1 наносити згідно Регламенту робіт з вогнезахисту
у два етапи. На першому етапі наноситься розчин антипірену за два рази, на другому
– розчин антисептика. Розчин антипірену наносити при температурі навколишнього
середовища від 10°С до 40°С і відносній вологості повітря не більше 70% на
дерев’яні елементи горищних покриттів. Перерва між першим та другим нанесенням
розчину антипірену повинна становити не менше двух годин. Через шість годин
після нанесення останнього шару розчину антипірену наносити розчин антисептика
(з температурою не менше 10°С).
2.4. Якість виконання робіт з вогнезахисту визначається:
2.4.1. Контроль якості починають з візуального огляду обробленої поверхні виробів
з деревини, коли вони досягли повітряно-сухого стану (зберігання постійної маси в
часі);
2.4.2. Контроль кількості витраченого робочого розчину ДСА-1 проводиться шляхом
перевірки відповідності фактичної витрати до розрахункової (проектної).
Розбіжність не повинна перевищувати 10%.
2.4.3. Оцінка якості вогнезахисної обробки таких матеріалів може бути здійснена за
експрес-методом згідно з ГОСТ 30219.
2.5. При прийманні робіт з вогнезахисного оброблення комісії надається
документація:
2.5.1. Проект проведення робіт та експертний висновок;
2.5.2. Регламент робіт з вогнезахисту на суміш просочування ДСА-1, який повинен
бути дійсним на протязі 2016 р.;
2.5.3. Визначення точки роси, визначення вологості деревини (за потреби);
2.5.4. Ліцензія на виконання робіт з вогнезахисного обробляння;
2.5.5. Копія сертифіката відповідності на застосований вогнезахисний засіб з
відмітками постачальника та замовника робіт про використання вогнезахисного
засобу.
3.
Умови доставки й транспортування: спеціалізована організація на своєму
автомобілі з установкою для нанесення вогнезахисної суміші на дерев’яні елементи
дахів будівель виконує роботи у структурних підрозділах.
4.
Вимоги до маркування: у місцях, визначених проектом проведення робіт,
виконавець робіт після вогнезахисного оброблення повинен установити таблички.
5. Гарантійний термін з експлуатації вогнезахисного покриву виконаного
сумішшю ДСА-1 повинен бути не менше двох років.

ТАБЛИЦЯ 1

Перелік проектів на проведення робіт
№
з/п

1.
2.

Шифр проекту на
проведення робіт

Найменування структурного підрозділу

Будівля АТС-5 СЛД №1 РЦТ №212
м. Новоград – Волинський, вул. Шевченка,12
Будівля ЦАТС СЛД №4 РЦТ №215
смт. Любар, вул. Незалежності, 24

Площа (м²), яка
підлягає обробці

575,0
395,0
ТАБЛИЦЯ 2

Перелік будівель Житомирської філії ПАТ «Укртелеком», дерев’яні елементи
горищ яких підлягають вогнезахисній обробці.
№
з/п

1
1
2

Інвентарна назва будівлі

2
Будівля АТС-5
СЛД №1 РЦТ №212
Будівля ЦАТС
СЛД №4 РЦТ №215

Адреса будівлі

3
м. Новоград – Волинський
вул. Шевченка,12
смт. Любар,
вул. Незалежності, 24

Площа, яку
необхідно
Обробити м²

4
575,0
395,0

4. Основні умови розрахунків:
100% сплата після повного виконання робіт за договором протягом 10
календарних днів з дати отримання оригіналу рахунку-фактури, підтвердженого
оригіналами підписаних первинних документів.
5.1.Спосіб подання цінової пропозиції: скановані документи в електронному вигляді
з підписом уповноваженої особи та печаткою; на електронну адресу:
оtaturevych@ukrtelecom.ua, оригінали особисто або поштою за адресою м. Житомир,
вул. Київська, 22, каб. 36
5.2. Строк подання цінових пропозицій: до 12:00 29.08.2016р.
5.3. Торги з учасниками на зниження ціни відбудуться 30.08.2016р в 14:30 год.
5.4. Строк дії цінових пропозицій: 30 календарних днів з дати подання.
Кожен Учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, форма в Додатку
№1, яку не може бути в подальшому змінено.
Запит є проявом інтересу ПАТ «Укртелеком» та не повинен розглядатися як угода
укласти будь-який договір.
ПАТ «Укртелеком» не буде відшкодовувати будь-які витрати, пов’язані з
розробкою відповіді на цей Запит, також як і повертати Учасникам відповіді після
завершення їх розгляду.
Всі додатки до даного Запиту є його невід’ємною частиною.
Додатки:
1. Додаток №1. Форма цінової пропозиції .
2. Додаток №2. Перелік установчих документів, які
вимагаються
для
підтвердження
кваліфікації
Учасника вимогам Замовника.
Голова Тендерного комітету
Начальник фінансовоекономічного відділу
______________________

Т.А.Ілик

Додаток № 1
Цінова пропозиція подається у вигляді, наведеному нижче
Учасник не повинен відступати від даної форми.
Форма подається на фірмовому бланку підприємства

Директор Житомирської філії
ПАТ «Укртелеком»
Українець Є. Ю.
Цінова пропозиція
Ми, ______________ (назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію виконання
робіт з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій горищ структурних
підрозділів Житомирської філії ПАТ «Укртелеком»
1 Повне найменування Учасника: ___
2. Адреса (юридична, місцезнаходження): ____
3. Код ЄДРПОУ – (для юридичних осіб): ____
ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших
обов'язкових платежів:
4. Банківські реквізити: ____
5. Відомості про керівника (П.І.Б., посада, контактний телефон): ____
6. Телефон, факс, e-mail: _____
7. Контактна особа (П.І.Б., посада особи): _____
8. Строк виконання робіт : _______2016 р.
10. Цінова пропозиція:

Форма цінової пропозиції
№
з/п
1
2

Закупівлі робіт з вогнезахисної обробки
дерев’яних конструкцій горищ.

(Адреса ,район ,місто, вулиця, номер будинку)
Будівля АТС-5 СЛД №1 РЦТ №212
Волинський вул. Шевченка,12
Будівля ЦАТС СЛД №4 РЦТ №215
смт. Любар, вул. Незалежності, 24

м. Новоград –

Одиниця
виміру

Площа, яку
необхідно
Обробити м²

м²

575

м²

395

Ціна грн
без ПДВ,

Цінова пропозиція без ПДВ, грн.
ПДВ, грн.
Цінова пропозиція з ПДВ, грн.
Загальна сума нашої пропозиції становить з ПДВ: ________________________ (сума прописом).
11. Ми надаємо згоду дотримуватись умов нашої пропозиції протягом __- календарних днів.
12. Умови розрахунку за послуги - ______________
13. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до
закінчення зазначеного терміну.
14. Ми даємо згоду, що ціни даної комерційної пропозиції будуть зафіксовані в договорі, на весь
термін дії договору.
15. Ми погоджуємось, що якщо наша пропозиція не буде відповідати вимогам Замовника, Ви маєте
право відхилити нашу пропозицію.
16. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання
Договору і виконання всіх умов, передбачені Договором.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою

Посада

м.п.

підпис

В ціновій пропозиції також вказується вартість знижки або інші акції чи пропозиції, якщо такі
передбачені Учасником.

Додаток № 2
Перелік документів, які вимагаються для підтвердження кваліфікації Учасника вимогам Замовника.
№
Перелік документів, які необхідно надати для підтвердження
Форма подачі
з/п
кваліфікації
документів
Копія Статуту або інший установчий документ
Копія Витягу з Єдиного державного реєстру України
(для юридичних та фізичних осіб-підприємців)
Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб)
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних Копії документів, завірені
належним чином
осіб-підприємців)
Копія паспорту (для фізичних осіб-підприємців)
Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для платників ПДВ)
Копія Свідоцтва про сплату єдиного податку (для платників єдиного
податку)
Копія документу на підтвердження повноваження посадової особи на
підпис документів, що входять до складу комерційної пропозиції
Учасника та на укладення договору про закупівлю (копія документу
про призначення на посаду (протокол зборів (засідань тощо)
засновників, довіреність (доручення), наказ, лист авторизації тощо);
у разі наявності в установчих документах певних обмежень (за
строком, сумою тощо) – надати копію документу (рішення, протокол,
дозвіл тощо), який надає право укласти такий договір)
Копії дозвільних документів на право займатися відповідною
діяльністю (ліцензія, сертифікат тощо)

