
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                          Керівнику  

 

ТОВ «ШСП №3» проводить вибір контрагента на розробку робочої документації 

«Монорейковий шлях в депо монорейкових дизелевозів блоку №11»  ПРАТ «ШУ «ПО-

КРОВСЬКЕ». Запрошуємо Вас взяти участь у процедурі конкурентного вибору постачаль-

ника. 
 

1. Замовник тендеру: ПРАТ «ШУ«ПОКРОВСЬКЕ» 

2. Поштова адреса: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, пл. Шибанкова, б. 1-а.  

3. Відповідальний за проведення тендеру: начальник відділу з супроводу проєктно-вишуку-

вальних робіт – Швирьов Максим В’ячеславович 050-266-71-30, e-mail: 

maksim.shvyrev@donetsksteel.com.ua, відповідальний з питань обсягів робіт: провідний фахі-

вець бюро з розробки і супроводу проєктних робіт управління з проєктування та вишукува-

льних робіт Артюшкін  Олександр Валерійовичу, телефон – 099-143-93-78,  e-mail:  

Aleksandr.Artyushkin@donetsksteel.com.ua 

 

4. Предмет тендеру: розробка робочої документації «Монорейковий шлях в депо моно-

рейкових дизелевозів блоку №11»   ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ». 

5. Підстава для розрахунків: завдання на проєктування 

6. Належність: 

- проєктно-вишукувальні роботи. 

7. Розмір плати за тендерну документацію: без оплати 

8. Умови подання тендерних пропозицій: з «19» жовтня по «25» жовтня 2021 року. 

Обов'язково надати: 

- оферту (комерційну пропозицію); 

- кошторисну документацію на ПВР. 

9. Додаткова інформація: довідки за телефоном, вказаним в п.3 

10. Критерії оцінки оферт при виборі постачальника робіт: 

- вартість; 

- умови оплати; 

- термін виконання робіт. 

- згода працювати за типовим договором підприємства замовника, за умови обов'язко-

вого підписання зазначеного договору та договору про нерозголошення конфіденційної ін-

формації. 
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11. Додатки: 

- завдання на проєктування. 

 

Додаткові переваги претендентам при виборі постачальника: - умови оплати – оплата 

протягом 90 календарних днів з моменту підписання акту виконаних робіт. 

Згода працювати за типовим договором підприємства Замовника є обов'язковою. 

 

Відповідь просимо надати з дотриманням всіх запитуваних даних і в зазначені терміни. 

Без вказівки ключових даних, а також перевищенням кінцевого терміну - комерційні 

пропозиції до розгляду прийматися не будуть. 

Обов'язковою умовою підписання договору є підписання графіку виконання робіт. 

 

УВАГА: Згідно правилам закупівель, прийнятим ТОВ «ШСП №3», до участі в те-

ндерних торгах допускаються постачальники / підрядники, які пройшли процедуру по-

передньої кваліфікації за відповідними категоріями номенклатури що закупається. З 

усіх питань, пов'язаних з проходженням процедури попередньої кваліфікації, прохання 

звертатися до відповідального за проведення даного тендеру фахівця (закріплений за ло-

том співробітник) (контактна інформація вказана вище). 

 

 

 

З надією на взаємовигідне співробітництво, 

Начальник управління з проєктування та 

вишукувальних робіт ТОВ «ШСП №3»  Д.А. Пожидаєв 

 
 
 


