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_______________№______________

Керівнику

ТОВ «Шахта «Свято-Покровська №3» проводить вибір контрагента на
будівництво зовнішніх мереж питного водопостачання В1 з блоку №12 до блоку №11
та промислового майданчику підвищувальної насосної станції згідно проєкту
«Розкриття та підготовка запасів блоку №12 ПРАТ «Шахтоуправління
«Покровське» по обє’кту «Зовнішні мережі водопостачання В1» комплексу
«Водопостачання». Запрошуємо Вас взяти участь у процедурі конкурентного вибору
постачальника.
1. Замовник тендеру: ТОВ «Шахта «Свято-Покровська №3»
2. Поштова адреса: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, пл. Шибанкова, б. 1-а.
3. Відповідальний за проведення тендеру: провідний фахівець відділу економічного
аналізу та кошторисно-договірних відносин Волкова Ірина Юхимівна, телефон - 066-43734-56, e-mail: sdo.shsp3@shsp-3.com, відповідальний з питань обсягів робіт: фахівець
виробничо-технічного відділу: Глушков Іван Валерійович, телефон – 066-890-08-34;
відповідальна з питань вартості робіт: фахівець відділу планування, моніторингу і
контролю реалізації інвестиційних проектів Толмачова Наталя Юріївна телефон – 050597-27-27.
4. Предмет тендеру: будівництво зовнішніх мереж питного водопостачання В1 з блоку
№12 до блоку №11 та промислового майданчику підвищувальної насосної станції згідно
проєкту «Розкриття та підготовка запасів блоку №12 ПРАТ «Шахтоуправління
«Покровське» по обє’кту «Зовнішні мережі водопостачання В1» комплексу
«Водопостачання».
5. Місце і термін виконання робіт: Україна с. Зелене, Покровського району Донецької
області Блок №12 ПРАТ «Шахтоуправління «Покровське», травень-грудень 2022року.
6. Підстава для розрахунків: технічне завдання, відомість об'ємів робіт, креслення.
7. Належність:
- ТМЦ (згідно переліку) - Замовника,
- ТМЦ (усі, окрім зазначених у переліку) - Підрядника,
- Механізми - Підрядника,
- Інструменти і обладнання - Підрядника.
8. Розмір плати за тендерну документацію: без оплати
9. Умови подання тендерних пропозицій: з «11» квітня по «25» квітня 2022 року
Обов'язково надати:
- оферту (комерційну пропозицію);
- пояснювальну записку;
- кошторисну документацію (у т.ч. електрона модель imd програми АВК) ;
- відомість ресурсів;
- розрахунки до договірної ціни;
-графік виконання робіт.

10. Додаткова інформація: довідки за телефоном, вказаним в п.3
11. Критерії оцінки оферт при виборі постачальника робіт:
- вартість;
- умови оплати;
- згоду працювати за типовим договором підприємства замовника.
- термін виконання робіт.
12. Огляд об'єктів, виставлених на тендер – по можливості
13. Додатки:
- технічне завдання
- відомість об'ємів робіт
- креслення (інтелектуальна власність), без права передачі третім особам
Додаткові переваги претендентам при виборі постачальника: - умови оплати - оплата
протягом 45 календарних днів з моменту здачі робіт
Згода працювати за типовим договором підприємства Замовника є обов'язковим.
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
та надання ПВР.
Гарантійні зобов'язання.
Якщо для виконання робіт планується залучення субпідрядних організацій,
необхідно повідомляти додатково наступну інформацію: запланований перелік
субпідрядників, частку в загальній чисельності зайнятих на об'єкті працівників, частку в
загальному обсязі запланованих до виконання робіт.
З урахуванням стислих термінів будівництва об'єкту обов'язкова організація двох
змінного режиму роботи та безперервної робочої неділі.
УВАГА: Згідно з правилами закупівель, прийнятим ТОВ «Шахта «СвятоПокровська №3 », до участі в тендерних торгах допускаються постачальники /
підрядники, які пройшли процедуру попередньої 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 лотом
співробітник) (контактна інформація вказана вище).

З надією на взаємовигідне співробітництво
Генеральний директор
ТОВ «Шахта «Свято-Покровська №3»

Д.Є. Новік

