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14 грудня 2017 року 

 

Шановні Пані та Панове! 

 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку», (надалі – «ІМР»), неприбуткова 

організація (код неприбутковості 0036), не платник ПДВ та податку на прибуток – є отримувачем 

благодійного гранту від ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» для реалізації проекту «Енергоефективні школи: нова 

генерація (другий етап)» (далі – ЕЕШ:НГ)  відповідно до договору про надання благодійного гранту  

№ 4707 від 04 вересня 2017 року між компанією ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» та Всеукраїнською благодійною 

організацією «Інститут місцевого розвитку». 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» була заснована в 2004 році групою 

професіоналів у сфері житлово-комунальних послуг та соціально-економічного розвитку міст і регіонів. 

На сьогоднішній день це вже сформована організація з певною місією, внутрішньою політикою і 

правилами та висококваліфікованим персоналом. З моменту свого заснування ІМР реалізовано більше 

20 проектів за фінансування різними міжнародними та національними донорами. 

В рамках отриманого цільового фінансування ІМР оголошує про відбір підрядника щодо виконання 

комплексу робіт із влаштування напрямних дерев’яних елементів системи утеплення горищного 

перекриття Добропільського навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1» Добропільської міської ради Донецької області та пропонує всім зацікавленим сторонам 

надіслати свої комерційні пропозиції на наше запрошення для участі у відборі. 

Предмет закупівлі:  

 

Виконання комплексу робіт із влаштування напрямних дерев’яних елементів системи 

утеплення горищного перекриття Добропільського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Добропільської міської ради 

Донецької області за адресою: 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Петровского, 15». 

 

Оплата робіт : безготівкова оплата (передоплата). 

 

Термін подання пропозицій 

Зацікавлені організації (компанії) запрошуються подати свої пропозиції до ІМР не пізніше 17:00, 

03 січня 2018 року. 

 

Оголошення результатів 

Очікувана дата оголошення результатів – 04 січня 2018 року. 

Запрошення до подання пропозиції, що додається, містить усю інформацію, необхідну для 

підготовки та подання пропозиції. 

 

 

Сподіваємося, що Ви знайдете можливість подати свою пропозицію. 

 

 

 

 

Щиро Ваш, 

 

 

 

 

Руслан Тормосов, 

Виконавчий директор ВБО «Інститут місцевого розвитку» 
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ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ 

№ ЕЕШ:НГ - 3 - 2017 
 

 

 

 

ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ РОБІТ ІЗ ВЛАШТУВАННЯ 

НАПРЯМНИХ ДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ 

УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩНОГО ПЕРЕКРИТТЯ 

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

КОМПЛЕКСУ «ГІМНАЗІЯ – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ №1» ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА АДРЕСОЮ: 85004, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., 

М. ДОБРОПІЛЛЯ, ВУЛ. ПЕТРОВСКОГО, 15. 
 

 

 

 

 

Виконавець Проекту ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генерація (другий етап)» 

ВБО «Інститут місцевого розвитку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ, Україна 

2017 
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РОЗДІЛ І. ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ  
 

1.1. ВСТУП 
 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» (далі – «ІМР»), виконавець 

проекту «Енергоефективні школи: нова генерація (другий етап)» (далі – ЕЕШ:НГ)  відповідно до 

договору про надання благодійного гранту № 4707 від 04 вересня 2017 року між компанією ТОВ 

«ДТЕК ЕНЕРГО» та Всеукраїнською благодійною організацією «Інститут місцевого розвитку», 

оголошує про відбір підрядника щодо виконання комплексу робіт із влаштування напрямних 

дерев’яних елементів системи утеплення горищного перекриття Добропільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 

Добропільської міської ради Донецької області. 
Основною метою проекту є сприяння процесу підвищення енергетичної ефективності в секторі 

споживання енергії (громадські та житлові будівлі) шляхом зміни поведінкових установок 

жителів, працівників бюджетної сфери, формування громадянської свідомості й підвищення рівня 

знань у сфері енергозбереження, формування серед широких верств населення «запиту на 

енергоефективність» за допомогою ЗМІ та освітніх програм в Україні.  

Предмет закупівлі:  

комплекс робіт із влаштування напрямних дерев’яних елементів системи утеплення 

горищного перекриття Добропільського навчально-виховного комплексу «Гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Добропільської міської ради Донецької області. 

Зазначений вище комплекс робіт закуповується в рамках часткового ремонту (утеплення) 

горищного перекриття Добропільського НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№1» з метою підвищення теплоізоляційних властивостей горищного перекриття зазначеного вище 

НВК а саме: усунення містків холоду на горищному перекритті, які є однією із основних причин 

значного пониження температури повітря в осінньо-зимовий період року та призводять до падіння 

температури на другому поверсі школи й, як наслідок у приміщеннях всієї школи у цілому. 

Оплата товару: безготівкова оплата у гривнях (передоплата). 

ІМР визнає переможцем учасника організацію (компанію), якій запропоновано буде укласти 

договір з фіксованою ціною (надалі Договір). Від переможця (надалі - Постачальник) 

вимагатиметься дотримання вимог Договору. 

 

Учасники запрошуються до подання конкурсних пропозицій у відповідності до вимог Розділу І 

«Інструкції учасникам» цього Запрошення до подання пропозиції (ЗПП). 

 

Розділ І «Інструкції учасникам» не є частиною договору. Метою цього розділу є допомога у 

підготовці пропозицій учасникам. 

 

Кількісні показники будівельних матеріалів згідно з проектно-кошторисною документацією 

проекту «Частковий ремонт (утеплення) горищного перекриття Добропільського навчально-

виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Добропільської 

міської ради Донецької області, 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Петровского, 15» 

наведено у таблиці: 

 

Матеріал Од. виміру Кількість 

1. Напрямна балка (брус) основного (нижнього) ряду – 2 хв. 

– 50х100, ГОСТ 8486-86 

м.п. 2518 

2. Напрямна балка (брус) додаткового (верхнього) ряду – 

2 хв. – 50х50, ГОСТ 8486-86 

м.п. 2022 

3. Напрямна балка (брус) додаткового (верхнього) ряду – 

2 хв. – 40х50, ГОСТ 8486-86 

м.п. 3772 

4. Дошка ходових містків – 2 хв. – 200х32, ГОСТ 8486-86 м.п. 1536 

5. Кутик 50х3, ДСТУ 2251-93, L = 120 мм шт. 5040 

6. Болт М8, L = 100 мм шт. 2520 

7. Дюбель для бетону, L = 60 мм шт. 4935 

8. Дюбель для цегли, L = 60 мм шт. 7040 

9. Саморіз по дереву, L = 100 мм шт. 8970 
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10. Саморіз по дереву, L = 120 мм шт. 7550 

11. Саморіз по дереву, L = 60 мм шт. 5136 

 

Нижче наведено перелік робіт, що необхідно виконати у відповідності до проектної 

документації та відповідно до раніше наведеної таблиці обсягів будівельних матеріалів: 

1) Обробка дерев’яних напрямних конструкцій системи утеплення та дошок ходових містків 

антипіреновим просоченням (вогнезахист конструкцій); загальний об’єм деревини складає 35 м3. 

2) Встановлення дерев’яних напрямних балок основного (нижнього) ряду незнімної опалубки, 

перерізом 100х50 мм, загальною довжиною 2518 м.п. (загальна вага 6925 кг), для подальшого 

влаштування утеплювача на основі пінополіуретану. 

3) Встановлення дерев’яних напрямних балок додаткового (верхнього) ряду незнімної опалубки, 

перерізом 50х50 мм, загальною довжиною 2022 м.п. (загальна вага 2780 кг), для подальшого 

влаштування утеплювача на основі пінополіуретану. 

4) Встановлення дерев’яних напрямних балок додаткового (верхнього) ряду незнімної опалубки, 

перерізом 80х40 мм (складених з двох балок перерізом 40х50 мм кожна), загальною довжиною 

3772 м.п. (загальна вага 4149 кг), для подальшого влаштування утеплювача на основі 

пінополіуретану. 

5) Встановлення саморізів по дереву (L = 60 мм) для кріплення кутиків до балок перекриття; 

загальна кількість 5136 шт.  

6) Встановлення дюбелів по бетону (L = 60 мм) для кріплення кутиків до залізобетонного 

перекриття; загальна кількість 4935 шт. 

7) Встановлення кутиків 50х3 (L = 120 мм) для закріплення напрямних балок основного 

(нижнього) ряду; загальна кількість 5040 шт. (загальна вага 1406 кг). 

8) Встановлення дюбелів для цегли (L = 60 мм) для кріплення кутиків до цегляних конструкцій 

горища; загальна кількість 7040 шт. 

9) Встановлення саморізів по дереву (L = 100 мм) для кріплення балок додаткового ряду до балок 

основного ряду; загальна кількість 8970 шт. 

10) Встановлення саморізів по дереву (L = 120 мм) для кріплення балок додаткового ряду до балок 

основного ряду; загальна кількість 7550 шт. 

11) Встановлення болтів М8 для кріплення кутиків до балок основного (нижнього) ряду; загальна 

кількість 2520 шт. 

12) Влаштування дошок ходових містків загальною довжиною 1536 м.п. (площею 256 м2 й 

загальною вагою 5407 кг). 

13) Підготовка та транспортування усіх вище перерахованих будівельних матеріалів та виробів до 

місця їх улаштування у робоче положення. Прибирання та вивезення будівельного сміття з об’єкту 

проведення ремонтних робіт до місця його утилізації або тимчасового зберігання. 

 

Організації (компанії) повинні запропонувати вартість вище зазначених робіт, яку вони вважають 

реалістичною і обґрунтованою для виконання усього обсягу роботи, в їхній пропозиції (пропозиції 

по договірній ціні). Найбільш ефективний підхід для досягнення очікуваних результатів 

заохочується. Договір буде заключений з організацією (компанією), у пропозиції якої 

представлене найкраще співвідношення технічних і вартісних показників. 

 

Запрошення до подання пропозиції не означає взяття ІМР будь-яких зобов’язань, у тому числі 

зобов’язань щодо відшкодування будь-яких витрат, пов’язаних з підготовкою і поданням 

конкурсних пропозицій. 

 

1.2. ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ 
 

Дане Запрошення до подання пропозицій (ЗПП) є відкритим для учасників. 

 

Потенційні учасники, які бажають відгукнутися на цей ЗПП, повинні надати свої пропозиції у 

відповідності з наступними інструкціями.  

 

Пропозиції мають бути надіслані електронною поштою до ІМР: tender@mdi.org.ua. У 

заголовку/темі електронного листа необхідно вказати «Пропозиція до ЗПП № ЕЕШ:НГ-3 - 2017, 

подана: (назва організації)». 

 

mailto:tender@mdi.org.ua
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Пропозиції, які будуть подані іншим шляхом, прийматися не будуть.  

 

Пропозиції необхідно подати не пізніше 17:00, 03 січня 2018 року. Пропозиції, подані із 

запізненням, не розглядатимуться. 

 

Учасники несуть усю відповідальність за дотримання вимог щодо подання пропозицій. 

 

ІМР має право до закінчення встановленого строку подання пропозицій на закупівлю прийняти 

рішення про його продовження у разі, коли один чи більше учасників не можуть подати свої 

пропозиції до зазначеного строку через об'єктивні причини. Повідомлення про продовження 

строку розміщуються на сайті ІМР а також надсилаються учасникам, які надіслали інформаційний 

лист про наміри подати пропозиції.  

 

1.3. ВИМОГИ 
 

1.3.1.  Загальні вимоги 

ІМР має намір укласти договір з організацією (компанією) (неприбутковою або комерційною), яка 

зареєстрована відповідно до законодавства України та усіх вимог цивільного права і законодавчої 

бази про оподаткування. 

 

1.3.2. Вимоги до подання пропозицій 

Всі учасники мають обов’язково надати документи, які підтверджують відповідність 

кваліфікаційним вимогам: 

- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або ФОП або Виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців; 

- Копія Свідоцтва платника ПДВ (при умові реєстрації платником ПДВ) або Свідоцтва про сплату 

єдиного податку або витяг з реєстрів платників ПДВ та єдиного податку. 

- Інформаційна довідка у довільній формі, яка має підтвердити досвід учасника у виконанні 

подібних до описаних робіт у сфері обстеження, зведення, реконструкції, ремонту та 

термомодернізації будівель та споруд громадського призначення та містити документально 

підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, 

згідно з п 1.7  та п.2.4 цього ЗПП; 

- Додаток № 1.Супровідний лист.(Форма). 

- Додаток № 2. Анкета учасника (форма). 

- Додаток № 3. Кошторис (форма). 

 

1.4. ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ  
 

Не пізніше 20 грудня 2017 року організація (компанія) - учасник може звернутися з проханням 

роз’яснити будь яке положення Запрошення до подання пропозиції, надіславши запитання на 

адресу ІМР tender@mdi.org.ua. Відповіді на запитання надсилаються електронною поштою усім 

потенційним учасникам, які висловили зацікавленість надати свої пропозиції.  

 

Лише письмові відповіді, направлені з офіційної електронної адреси ІМР tender@mdi.org.ua, або 

розміщені на веб-сторінці ІМР www.mdi.org.ua, вважатимуться офіційними відповідями  ІМР і 

розглядатимуться як такі під час прийняття і оцінювання пропозицій. Будь-які відповіді на 

запитання в письмовій та/або усній формі, отримані поза офіційними каналами зв’язку, у тому 

числі від працівників та/або інших представників ІМР чи Проекту або інших осіб, не можуть 

розглядатися як офіційні відповіді на запитання щодо подання пропозицій. 

 

1.5. ТЕРМІН ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ 
 

Пропозиції організацій (компаній) - учасників повинні залишатися дійсними не менш ніж десять 

(10) календарних днів після закінчення терміну подання пропозицій. 

 

1.6. КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ (КОМПАНІЇ) ПЕРЕМОЖЦЯ 
 

mailto:tender@mdi.org.ua
mailto:tender@mdi.org.ua
http://www.mdi.org.ua/
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Переможцем буде обрано учасника організацію (компанію), пропозиція якої відповідатиме 

вимогам ЗПП та міститиме найкращу цінову пропозицію. 

 

Договір буде укладено із заявником, пропозиція якого відповідатиме вимогам ЗПП, технічному 

опису завдання і якій буде віддана перевага за визначеними критеріями. Оцінюючи пропозиції, 

ІМР використовуватиме наступні критерії: 

 

Критерії 

оцінювання 
Максимальна кількість балів 

1.  
Досвід організації у виконанні робіт у відповідній галузі 20 

2.  Запропонований календарний план робіт 10 

3.  Відповідність кваліфікаційним вимогам 30 

4.  Цінова пропозиція 40 

 Загальна кількість балів за всіма критеріями  100 

 

Більш розгорнуто вищезазначені критерії оцінки розглянуті нижче. 

 

1.7. ДОСВІД УЧАСНИКА У ВИКОНАННІ РОБІТ У ВІДПОВІДНІЙ ГАЛУЗІ 

 
Буде оцінюватись досвід учасника у виконанні подібних до описаних робіт у сфері обстеження, 

зведення, реконструкції, ремонту та термомодернізації будівель та споруд громадського 

призначення, зокрема, у влаштуванні систем утеплення огороджувальних конструкцій та 

горищних перекриттів, в ремонті та реконструкції дерев’яних кроквяних конструкцій і покриттів, 

а також у монтажі дерев’яних незнімних опалубок та напрямних елементів для улаштування 

горизонтальних систем утеплення на основі пінополіуретану. Учасник повинен:  

- мати виробничу базу, відповідне обладнання й усі необхідні дозвільні документи (включаючи 

сертифікати, довідки, дозволи, ліцензії тощо) для реалізації заходів з вогнезахисту дерев’яних 

конструкцій;  

- мати усе необхідне устаткування для подальшого транспортування захищених дерев’яних 

конструкцій до місця безпосереднього монтажу;   

- мати усе необхідне обладнання і підйомно-пересувну техніку для переміщення й монтажу 

напрямних дерев’яних елементів системи утеплення та металевих деталей і конструкцій 

безпосередньо на об’єкті проведення ремонтних робіт; 

- мати необхідне устаткування, технічні та транспортні засоби для прибирання й вивозу 

будівельного сміття за територіальні межі об’єкту проведення ремонтних робіт і до місць його 

утилізації або тимчасового зберігання. 

Для адекватної оцінки за даними критеріями від учасника вимагається якнайширше відобразити 

всі роботи із зазначеної тематики (або основні, якщо таких робіт багато), які учасник успішно 

завершив для інших замовників та прикласти декілька рекомендаційних листів від замовників. 

 

1.8. ЗАПРОПОНОВАНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ 

 
Під час оцінки визначатиметься: 

 

 відповідність плану роботи поставленим завданням та термінам їх виконання; 

 яким чином запропонований план роботи забезпечить досягнення основних результатів.  

 

Орієнтовний календарний план робіт складається на основі приведеної таблиці і у відповідності до 

розділу «Організація та технологія виконання робіт» проектно-кошторисної документації проекту 

«Частковий ремонт (утеплення) горищного перекриття Добропільського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Добропільської міської ради 

Донецької області, 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Петровского, 15» (Том 1 проекту), а 

також із урахуванням технічних можливостей підприємства: 
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Етапи Опис робіт 
Кількість робочих днів 

для виконання 

Етап 1 Обробка дерев’яних напрямних конструкцій системи 

утеплення та дошок ходових містків антипіреновим 

просоченням (вогнезахист конструкцій) 

4…5 

Етап 2 Виконання монтажу дерев’яних напрямних конструкцій 

системи утеплення. 

13...15 

Етап 3 Прибирання будівельного сміття та підготовка 

змонтованих дерев’яних напрямних елементів (незнімної 

опалубки) до влаштування утеплювача на основі 

пінополіуретану. Даний етап може виконуватися 

паралельно з процесом влаштування утеплювача зі 

зміщенням на 1-2 робочих дні (при необхідності). 

4…5 

Етап 4 Влаштування дошок ходових містків по поверхні 

системи утеплення на основі пінополіуретану. 

9…10 

Етап 5 Прибирання будівельного сміття від влаштування дошок 

ходових містків. 

1…2 

 

1.9. ОБГОВОРЕННЯ ДОГОВОРУ 
 

Публікація даного Запрошення до подання пропозицій жодним чином не зобов’язує ІМР укладати 

Договір з фіксованою ціною з будь-якою організацією (компанією). Терміни та умови Договору 

будуть обговорені додатково з відібраним учасником.  

 

Будь-ласка, зверніть увагу, що ДТЕК не є стороною Договору. Будь-які заперечення (претензії) з 

боку учасника з усіма відповідними поясненнями надсилаються на розгляд ІМР, оскільки ДТЕК не 

розглядатиме заперечення (претензії) у межах подібних договорів, що фінансуються з боку ДТЕК. 

ІМР приймає рішення щодо таких заперечень на рівні Виконавчого директора ІМР. 
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РОЗДІЛ II. ОБСЯГ РОБІТ 
 

Комплекс робіт із влаштування напрямних дерев’яних елементів системи утеплення 

горищного перекриття Добропільського навчально-виховного комплексу «Гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Добропільської міської ради Донецької області 

 

2.1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» (далі – «ІМР»), виконавець 

проекту «Енергоефективні школи: нова генерація (другий етап)» (далі – ЕЕШ:НГ)  відповідно до 

договору про надання благодійного гранту № 4707 від 04 вересня 2017 року між компанією ТОВ 

«ДТЕК ЕНЕРГО» та Всеукраїнською благодійною організацією «Інститут місцевого розвитку», 

оголошує про відбір підрядника щодо виконання комплексу робіт із влаштування напрямних 

дерев’яних елементів системи утеплення горищного перекриття Добропільського навчально-

виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Добропільської 

міської ради Донецької області. 

Очікується, що відібрана за результатами поданих пропозицій організація (компанія) –

постачальник виконає комплекс робіт із влаштування напрямних дерев’яних елементів системи 

утеплення горищного перекриття Добропільського навчально-виховного комплексу «Гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Добропільської міської ради Донецької області, які 

призведуть до усунення недоліків горищного перекриття школи. 

 

2.2. МЕТА 
 

Реалізація  проекту «Частковий ремонт (утеплення) горищного перекриття Добропільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 

Добропільської міської ради Донецької області, 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. 

Петровского, 15» 

  

2.3. ОБСЯГ ТА ЕТАПИ  

 
Очікується, що відібрана на конкурсній основі організація (далі – Виконавець), самостійно або із 

залученням субпідрядних організацій виконає комплекс робіт із влаштування напрямних 

дерев’яних елементів системи утеплення горищного перекриття Добропільського навчально-

виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Добропільської 

міської ради Донецької області.  

Будівельні роботи повинні бути виконані відповідно до проекту, а також вимог нормативної 

документації. Виконавець гарантує якість і надійність проведених робіт, їх відповідність проекту а 

також гарантує виправлення недоліків, виявлених в процесі авторського та технічного нагляду. 

 

Перелік та обсяги робіт у натуральних показниках по проекту «Частковий ремонт (утеплення) 

горищного перекриття Добропільського навчально-виховного комплексу «Гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1) Добропільської міської ради Донецької області, 85004, 

Донецька область, м. Добропілля, вул. Петровського, 15» наведено у п. 1.1. даного документу. 

 

Вартість матеріальних ресурсів повинна бути прийнята за регіональними поточними цінами 

станом на момент складання кошторису та за усередненими даними Мінрегіонбуду України. 

Склад та порядок виконання робіт, а також їх технологічні особливості визначено в розділі 

«Організація та технологія виконання робіт» проектно-кошторисної документації проекту 

«Частковий ремонт (утеплення) горищного перекриття Добропільського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Добропільської міської ради 

Донецької області, 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Петровского, 15» (Том 1 проекту) 

Передбачається, що термін виконання робіт Виконавцем становитиме не більше 40…50 

календарних днів, а усі роботи здійснюватимуться відповідно до етапності, наведеної в п. 1.8.  

 

2.4. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА 
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• Наявність відповідної дозвільної документації (включаючи сертифікати, довідки, дозволи, 

ліцензії та ін.) і досвіду у виконанні подібних або аналогічних робіт у сфері цивільного 

будівництва. 

• Наявність відповідних належним чином кваліфікованих фахівців для виконання 

будівельно-монтажних робіт.  

• Наявність технічних ресурсів і засобів, необхідних для виконання завдань (будівельної 

техніки та обладнання та ін.). 
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ДОДАТОК 1: СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ (ФОРМА) 
Офіційний бланк організації 

 

 

Дата________________ 

 

 

Шановний п. Тормосов! 

 

Ми, що нижче підписалися, пропонуємо [опис запропонованих послуг/продукції] у відповідності 

до Вашого запиту на подання пропозицій ЗПП № [……] від [ДАТА] і нашої Пропозиції від 

[ДАТА]. Цим надаємо нашу Пропозицію, яка містить Загальні відомості про учасника (анкета), 

Специфікації та Цінову пропозицію. 

Цим заявляємо, що вся інформація у цій Пропозиції відповідає дійсності, і приймаємо умови, у 

відповідності до яких наявність будь-якої інформації, що не відповідає дійсності, може призвести 

до дискваліфікації учасника. 

Цим ми зобов’язуємося обговорити терміни та умови реалізації Договору у випадку, якщо таке 

обговорення відбудеться протягом терміну дії цієї Пропозиції, тобто впродовж 5 (п’яти) 

календарних днів після закінчення терміну подання пропозицій, а також підтверджуємо 

зобов’язання дотримуватися умов і термінів цієї Пропозиції, які може бути змінено за 

результатами обговорення. 

У разі прийняття нашої пропозиції зобов’язуємося виконати комплекс робіт із влаштування 

напрямних дерев’яних елементів системи утеплення горищного перекриття Добропільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 

Добропільської міської ради Донецької області у відповідності до завдання не пізніше ніж через 

40…50 (сорок – п’ятдесят)  календарних днів з дати підписання Договору. 

Ми розуміємо, що Проект не зобов’язаний прийняти будь-яку пропозицію з отриманих. 

 

З повагою,  

 

Підпис уповноваженої особи (прізвище повністю та ініціали): 

Посада: 

Назва організації: 

Адреса: 



12 

 

ДОДАТОК 2: АНКЕТА УЧАСНИКА (ФОРМА) 
 

Офіційна назва організації (компанії): 

___________________________________________________________________________ 

Тип організації (компанії): 

___________________________________________________________________________ 

Адреса організації (компанії): 

___________________________________________________________________________ 

Поштова адреса (у тому числі поштовий індекс) (якщо інша): 

___________________________________________________________________________ 

Тел.:  

___________________________________________________________________________ 

Факс: 

___________________________________________________________________________ 

Електронна пошта: 

___________________________________________________________________________ 

Контактні особи та їх посади: 

___________________________________________________________________________ 

Ідентифікаційний номер платника податків: 

___________________________________________________________________________  

Банківські реквізити: 

 

 

Інші документи, що вимагаються:  

1)  копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або ФОП або Виписки 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців; 

2) копія Свідоцтва платника ПДВ (при умові реєстрації платником ПДВ) або 

Свідоцтва про сплату єдиного податку або витяг з реєстрів платників ПДВ та 

єдиного податку; 

3) інформаційна довідка у довільній формі, яка має підтвердити досвід учасника у 

виконанні подібних до описаних робіт у сфері обстеження, зведення, реконструкції, 

ремонту та термомодернізації будівель та споруд громадського. 
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ДОДАТОК 3: КОШТОРИС (ФОРМА) 
 

КОШТОРИС ВИТРАТ 
 

на виконання комплексу будівельних робіт із влаштування напрямних дерев’яних 
елементів системи утеплення горищного перекриття Добропільського навчально-

виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 
Добропільської міської ради Донецької області. 

 

№ 
з/п 

Статті витрат1 Усього на весь 
період, грн. 

1 Витрати на оплату праці  
2 Відрахування на соціальні заходи  
3 Вартість будівельних матеріалів  
4 Витрати на обладнання  
5 Транспортні витрати  
6 Витрати на службові відрядження   
7 Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, 

установи i організації, в т.ч. СПД ФО 
 

8 Iншi витрати   
9 Накладні витрати  

 Усього  
 

 
Найменування етапів 

виконання робіт 

Термін 
виконання 
(початок-

закінчення) 
місяць, рік 

Вартість, 
грн. 

Чим закінчується етап (звіт, 
макет, конструкторська 

документація, технологія)  

Обробка дерев’яних 
напрямних конструкцій 
системи утеплення та 
дошок ходових містків 
антипіреновим 
просоченням (вогнезахист 
конструкцій) 

  Записи в загальному журналі робіт, 
акт на закриття прихованих робіт , 
звіт про виконані роботи та 
фотозвіт 

Виконання монтажу 
дерев’яних напрямних 
конструкцій системи 
утеплення. 

  Записи в загальному журналі робіт, 
акт на закриття прихованих робіт, 
звіт про виконані роботи та 
фотозвіт.  

Прибирання будівельного 
сміття та підготовка 
змонтованих дерев’яних 
напрямних елементів 
(незнімної опалубки) до 
влаштування утеплювача на 
основі пінополіуретану. 

  Записи в загальному журналі робіт, 
акт проміжного прийняття 
відповідальних конструкцій. Звіт 
про виконані роботи та фотозвіт. 
Погодження якості виконання робіт 
представниками організації, що 
виконуватиме утеплення на основі 
пінополіуретану 

Влаштування дошок 
ходових містків по поверхні 
системи утеплення на 
основі пінополіуретану. 

  Записи в загальному журналі робіт, 
звіт про виконані роботи та 
фотозвіт. 

Прибирання будівельного 
сміття від влаштування 
дошок ходових містків. 

  Записи в загальному журналі робіт, 
звіт про виконані роботи та 
фотозвіт. 

 
Підпис уповноваженої особи (Прізвище та ініціали): 
Посада: 
Назва організації: 

 

                                                      
1 Перелік статей витрат може змінюватися та доповнюватися на розсуд учасника конкурсу.  
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