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Про розгляд запиту 
на шформащю 

Шановний пане Денисе! 

шформацп" (дал1, -
задокументована буд 
була отримана або 

На Ваш запит на шформащю вщ 09.12.2015, що ндцшшов до 
облдержадм1шстрацп: та зареестрований вщ № 10.12.2015 за № 1423/0/48-15 
повщомляемо наступне. 

Зпдно 31 статтею 1 Закону Украши "Про доступ до' публ1чноТ 
Закон) публ1чна шформащя - це вщображена та 

э-якими засобами та на будь-яких нос1ях шформащя, що 
створена в процес1 виконання суб'ектайи владних 

повноважень своТх обов'язюв, передбачених чинним законодавстфм, або яка 
знаходиться у володфш суб'екпв владних повноважень, шших ро: порядниюв 
публ1чно1шформацп,! визначених цим Законом. 

Таким чином | Ваш запит пщлягае задоволенню шляхам надання 
електронних копш наступим^ докумешив, що мютять запиту вану Вами 
шформащю: 

Зв1т про результати проведения процедур вщкритих 1 двс|< 
торпв та попередньо'1 квал1ф1кацп № 10 вщ 10.11.2015. 

Догов1р № 2^9/09-5 шд 21.09.2015 щодо виконання руд1вельно-
монтажних робгг з реконструкци. 

Експертний ' ЗВ1Т щодо; розгляду проектноТ документацп в частиш 
М1цност1, над1Йносп| та довгов1чност1 1 кошторисно*1 документе цп об'екта 
бущвництва. 

Зведений коштррисний розрахунок об'екта буд1вництва (форЖ та № 5). 

Додаток: на 15 арк. в|1 прим. 

3 повагою 

Заступник голови 
облдержадмшютрацп 

0080153 
Кушвщ 778 09 01 

ступеневих 

В.В.ПРУЦАКОВ 



П̂роградмный.1сомпл̂<йАВК»5 (3,6.6) 

%ганизас (наименован 'зацщ 

;Ут#ержд$но 

^водный свле: 

- 6 тйм числе вд 

(Ссылка на доI 

314 тыс. грн. 
ыс. грн> 

М-Я У && 
Ыдении) 

"173^СД_ССР 

Форма№ а 

ВВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА N2 

Реконструкция здзния бассейна СОШ №44 по. адресу: ул.Интернационалистов, 7А в. г. Днепродзержинске, корректировка (13.05.15г) 

Номера 
си/Гет и сметных 

расчетов 

Сметная стоимость, тыс.грн. 
Ый 
п/п 

Номера 
си/Гет и сметных 

расчетов 
г Наименование глав, объектов, 

работ и затрат строительных 
работ 

Оборудова-
ния̂  мебели 
и инвентаря 

прочих 
затрат 

ббедя' 
стоимость 

1 2 " . з « ~ . .4' 5- '6 > ' 7 

-1 2-1 
Гдава 2. Объекты основного назначения 
Реконструкция здания бассейна СОШ №44 4092,220 

* 

4635,564 

- .. « Йтога поглаваЙ: 1 4092;22С> 543^344 ; - * 4635-.564-

2 7-1 
Глава 7. Благоустройство Л озеленений тер(риТо>ии> 
Благоустройство территорий, озеленен^ 186,399 " * > Г 186,399' 

ИхпвклсСтпаве 7; - * . . ... , 186,399 : 186,399 
Итого ПО, гларщ 1*7: 4278(619 

4278.6Ш 
543.344 • 
543,344 - 4821,963 ' 



д с т у б д и -
1;20.^Прйп. К 

п. 26. 

ДСТУ БД.1.1- ' 
•̂ 1:201^ Г1#йлПС 

п. 44 
Расчеты Я-107 

ДСТУБД.1.-Г-
1:2013 Прил. К 

П.-49 
ДСТУБД.1.1-
1:2013 Прил. К 

П. 5.0 
ДСТУ БД.1,1-
1:2013 Прил. К 

п. 51 

ДСТУ-Б Д.1.1-: 

1:2013 П.5.&.-16 
ДСТУ Б Д-.1И-, 
1:2013 р.5.8.16. 

• ДСТУ В ДЛ,1~ 

N. П-145 

-ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16 

Гяава З. Средства на прочие работы «затраты 
Допойнитёль'ныё'зз^ратьг при выполнении стремительных: работ, в 
Зимний период, (РЖ0,9}% • '< 

йтоСй пр'гл^амй^! « ' 1 
%• * ^ • ? 

ГлавфЮ. ОЬ^ёр^ЫМе службы заказчика 
СрёдЬтва"на.соД§рж$ние службы заказчика (включая зйгратына 

бредства уз формирйванив-страхбвогр фбйда докуменг&ций' , 

Итого йа главе 40: 

Глава 12. Проёктно-изыскательские работы и авторский надзор 
Стоимость проектные раЬот 

Стоимость экспертизы проектной документации 

Средства на/осуществление авторского надзора 

йт&ймй» 12: 
ИтЬго поглав&м1-12г 
Сметнаяприбыль<П) 

Средства на покрытие административных расходов 
строительных организаций (АР) 
Средства на покрытие риска всех участников; строительства 

Средствайа пдкрытйедополнител ьных затрат, свгязанйьтс 
инфляционными процессами(И) 
Итого, 
Налог над6ба&леннуюс1-оиидсть(20 %) 

30.8Й& 

. 3&,80в 
4309,-425 

4300,42$ 
108^005 

.8$,18а 

44^,799 

494&418 

543,344 

•г 

543,344-

71,993 

— 

» * 

12^319^ 

2,586 4 

123,905 

6,?90 

4,012 

7,110 

17Д12 
141,417 

48,859 

2,Ш 

193,104 
1.153,145 

30,806 

ЪЙ,бй6 
4852,769" 

321,319 

2; 566 

123,905 

6,390" 

4,012 

7*110 

17,512" 
49Й4Д86 
'108,005 

48,859 

•99,884 " 

514,792' 

5765,726 
И53,14& 



зёказ<-тка 

.Д6ТУБД.1.1-
1:2013 п.5.8.13.1 

Всего по сводному сметному расчету/ 
Кроме того, стоимость выполненных рабОтпо состоянию на 
06.0,4.2015г, 
В^его по -сводному сметному расчету с учетом затрат за .итогом 
В'озвратны&суммы 

ВтомчиСпе: 
-•'Возвратныесуммькучитыва ^ е ^ е ^ и з а ц й ю матерНзлбэ-и 

фе/еляется расчетов 

Руководитель проектной 
организации— 

Главный архитектор прое! 

Руководитель ОКП-1 

•4946,418 
» 66,506 

6012:924 

1346,249 

1476,186 

Хиль Д.М. 

М.Н. Паневник 

М.Н, Паневник 

6918,871 
195,4*43 

7114,314 
56,234 ' 

56,234 



ДОГОВ1Р № 259/09-5 

м. Днгпропетровськ « / » верей я 2015 року 

Управлшня капитального буд1вництва Дншропетровськог обласш 1 державно! 
адмшктрацп, в особ! начальника управлшня Кушвгда О.А., що д!е на пгдставг Положения про 
управлшня (дат - Замовнию), з однгег сторони, 1 Товариство з обмеженою вщповщальшстю 
«1нтерпен-Д», в особг директора Малова О.Р. що дге на пгдставг Статуту пщпр: гемства (далг -
Генпщрядник), з шшо'Г сторони, разом - Сторони, уклали цей Договгр про нижченав :дене. 

о-кошторисног 

визначен1 на 
переглянутх в 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Замовник доручае, а Генпщрядник забезпечуе вщповщно до проектг 

документаци та умов Договору виконання будгвельно-монтажних робгт з реконстру сци. 
1.2. Об'ект: Реконструкщя будгвлг басейну СЗШ № 44 за адресою: вул. Гнтерна цюналгстгв, 7 А 

у м. Дншродзержинську. Корйгування. 
Мгсце розташування об'екта: м. Дншродзержинськ, Дншропетровська область. 
1.3. Склад та обсяги робгг, що доручаються до виконання Генпщряднику 

пщставг проектно-копггорисн|)1 документаци. Склад та обсяги робгт можуть бутс 
процесг реконструкцп у разг внесения змш до проектног документаци. 

1.4. Генпщрядник розпочйе виконання робгт шсля виконання Замовником зо' юв'язань щодо 
сплати авансу, 1 завершить виконання робгт до кгнця 2016 року. 

1.5. Початок та закшчення будгвельно-монтажних робгт визначаеться календфним графгком 
виконання робгт, який е невгд'емною частиною Договору (додаток № 2) та умовами 

1.6. Генпщрядник може 'забезпечити достроково завершения виконання роргг 
Замовнику, тшьки за згодокГЗамовника. 

1.7. Строки виконання робгт можутк змшюватися гз внесениям вщповгдних з\ 
разг: обставин непереборног фши; вгдсутностг фгнансування; корйгування проекта 

Договору, 
г здачу гх 

гн у Договгр у 
о-кошторисног 

документаци; виникнення гнших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робгт 
1.8. Замовник може у раз| необхгдностг прийняти ргшення про уповшьнення, 

прискорення виконання робгтаз внесениям у встановленому порядку змш у Договг 
до календарного графгка виконання робгт, договгрног цгни, плану фгнансування. 

зупинення або 
з, у тому числг 

г сорок Ш1сть 
2. ДОГОВ1РНА Ц1НА 

2.1. Договгрна цгна складае 6 346 988 грн. 00 коп. (шгсть мшьйотв трист 
тисяч дев'ятсот в'юшдесят вгст грн. 00 коп.), у тому числг ПДВ 20% - 1057831 г эн. 33 коп. 

2.2. Порядок визначення вартоЬтг договгрног цгни проводиться згц но положень 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. 

2.3. Договгрна цгна можё коригуватися тшьки за взаемною згодою Сторш. {Цоговгрна цгна 
робгт пгдлягае коригуванню у зв'язку гз (може змгнюватись, якщо): 
а) змшами у проектно-кошториснш документацгг; 
б) ухваленням нових нормативних г законодавчих актгв, якг впливають на вартгсть р^бгт; 
в) гншими обставинами за згодою сторгн; 
г) змгна цгни вщбуваеться в бпс зменшення; 
д) фактичними обсягами фгнансування видаткгв на ргк; 
е) в гнших випадках, передбачЬних Договором та дпочим законодавством Украгни. 

2.4. Договгрна цгна може |5ути зменшена за взаемною згодою Сторгн. 
2.5. Якщо шд час реконструкцп виникне потреба у виконаннг додатк^вих робгт, не 

врахованих проектною документацгею, Генпщрядник зобов'язаний повщомити Хамовника про 
обставини, що призвели до виконання таких робгт, та подати Замовнику пропозицп 
розрахунками. Замовник, розглядае зазначеш пропозицп, приймае ргшення по сут] 
про нього Генпгдрядника. Якщо Генпщрядник не повщомив Замовника в установленому порядку 
про необхщнють виконання додаткових робгт, вгн не може вимагати вщ Замрвника оплати 
виконаних додаткових робгт г вщшкодування завданих йому збиткгв, якщо не доведе, що 
проведения таких робгт було необхщне в гнтересах Замовника, зокрема, у зв'ярку з тим, що 
зупинення робгт загрожувало знищенням(або пошкодженням об'екта реконструкцп. 

1 

з вгдповгдними 
та повщомляе 



>Й 
. 2.6. Уточнения догов1рно1 цши буде здШснюватися в М1ру виконання робгг, 

витратами Генпщрядника. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОР1Н 
3.1. Замовник мае прав<): 
3.1.1. Вщмовитися вщ прийняття закшчених робгг у раз1 виявлення 

виключають можливють IX використання вщповщио до мети, зазначеноГ у проектнш документаци 
та Договора 1 не можуть бути усунеш Генпщрядником, Замовником або третьою ос< >бою; 

3.1.2. Проводите техшчний нагляд (розрахунок додаеться) за реконструвдп об' 

?а фактичними 

НеДОЛ1К1В, ЯК1 

контроль за ходом, яюстю {та об'емами робгг, що виконуються Генпщрядш 
проведения техшчного нагляду визначаеться зпдно з листом Держбуду Украши вщ 04.10.2000 р 
№7/7-1010, оплата за проведения техшчного нагляду здшснюеться на розрахуш 
31256201117816; 

3.1.3. Вносите змши у рроектну та кошторисну документацию до початку рс 
IX виконання в установленому' порядку; 

3.1.4. Вимагати безопЛатного .вийравлення недолшв, що виникли внаслц 
Генпщрядником порушень; 

3-1.5. ВЩМОВИТИСЯ ВЩ 

овии рахунок: 

бгг або пхд час 

ок допущених 

зщшкодування 

т документ1в, 

договору та вимагати вщшкодування збитюв, якщс 
своечасно не розпочав роботе або викЬнуе IX настшьки повшьно, що закшчен 
визначений Договором, стае неможливим; 

3.1.6. Вщмовитися вщ Договору в будь-який час до закшчення реконсфукцп об'екта, 
оплативши Геншдряднику виконану частину робщ 

3.1.7. Ъищювати внесения змш у Догов1р, вимагати роз1рвання Договору та 
збитюв за наявност! 1стотних порушень Генпщрядником умов договору шдряду; 

3.1.8. Вимагати вщшкодування завданих йому збитк1в, зумовлених порушенйям Договору, 
3.1.9. Достроково роз1рвати цей Догов1р у раз1 невикоиання зобов'язань Ге нпщрядником, 

повщомивши про целого у 1 О^дений строк; 
3.1.10.' Не проводите оплату за рахунком в раз1 ненадежного оформлен 

зазначених у пуикп 11.1. роздшу 11 цьогр Договору (вщсутшсть печатки, шдписгв т ощо); 
3.1.11. Вносите змши до Договору у зв'язку 13 змшами законодавства шлихом укладання 

додаткових угод. \ 
3.2. Замовник зобов'язаний: 
3.2.1. Надата Генпщрйднику фронт робгг, передати дозвшьну та проекфо-кошторисну 

документацпо вщповщно до Договору; | 
3.2.2. Прийняти вщ Генпщрядника в установленому порядку виконфп роботе та 

оплатите гх; 1 
3.2.3. Негайно повщомита Генпщрядника про виявлеш недол1КИ в робот!; 
3.2.4. Забезпечити здшснення тефпчного нагляду протягом усього перюдз 

об'екта в порядку, дстановленому законо^авством; 
3.3. Генпщрядник мае право: , 
3.3.1. Зупиняти роботи!у раз1 невикоиання Замовником сво'1х зобов'язань за 

призвело до ускладнення або ^о неможливост1 проведения Генпщрядником робщ 
3.3.2. Вимагати виплати авансу у порядку встановленому Договором; 
3.3.3. Вщмовитися вщ Договору у раз1 внесения до проектно! та кошторисн 

змш, що потребують виконання додаткових робгг, вартгсть яких перевищуе 10 вщсс 
цши; ' 

3.3.4.Ьпщювати внесения змш у Догов1р; 
3.3.5. У раз! невикоиання зобов'язань Замовником Генпщрядник мае пр^во достроково 

роз1рвати цей Догов1р, повщомивши про це Замовника у 10-дений строк. 
3.4. Генпщрядник зобов'язаний: 
3.4.1. Забезпечити виконання робхт у строки, встановлеш цим Договором; 
3.4.2.. Здшснювати ёкспертну перев1рку (при визначенш буД1велыйши 

необхщност1) випробовування конструкций, вироб1в, устаткування тощо, яш ви^ористовуються 
при реконструкцп, та повщомЛяти про це Замовника у визначеш Договором строки 

екту та 
ком. Вартють 

Генпщрядник 
Ня IX у строк, 

реконструкцп 

Договором, що 

и документацп 
ТК1В ДОГОВ1рИО! 

нормами 



№ 

овором, об'ект 

яких правових 

та шженерно-

3.4.3. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та До 
реконструкцп; 

3.4.4. Вжити заход1в до недопущения передач! без згоди Замовника проектами документаци 
(примхрниюв, копш) трет1м особам; 

3.4.5. Забезпечити ведения та передачу Замовнику в установленому порядку Документа про 
виконання Договору; 

3.4.6. Забезпечити при! наявносп субпщрядних договоргв вщсутшсть будь-
вщносин М1Ж Замовником 1 сурпщрядниками при виконанш цього Договору; 

3.4.7. Нести в1дповщал[ьшсть за залучення для виконання роб1т робггншав 
техшчних пращвнюав достатньоУ кшькосп та вщиовщно'1 квалгфпсацп; 

3.4.8. Нести вщповщальшсть за якють виконаних робгг, застосовуванрх матерхалш, 
устаткування. 

3.4.9.Своечасно усувати недол1ки робгт, допущеш з його вини; 
3.4.10. Вщшкодувати вщповщно до законодавства та Договору завдаш Замов гаку збитки; 
3.4.11. 1нформувати в установленому порядку Замовника про хщ виконанш зобов'язань за 

Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, н зобхщш для 1х 
усунення. I 

4. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'€КТА 
4.1. Генпщрядник несе ризик знищення або пошкодження об'екта реконструкЬп з початку !х 

— „„I „: „гг'— — :•.• . жрщ випадку 
ОрНО! СИЛИ. 

виконання до отримання декларацй про готовшсть об'екту до експлуатацп, 
випадкового знищення або пошкодження об'екту реконструкцп за обставин непереб 

4.2. Генпщрядник вщпЪвщае за охорону майна, виконуваш робота, забезпфчення безпеки 
руху протягом всього термшу да Договору 

4.3. Повщомлення прЬ пошкодження об'екта реконструкцп, надсилаетАся Замовнику 
протягом 2-х дшв теля його ^иявлення. Пошкодження пщлягае усуненню Пщряда иком у строки 
узгоджеш Сторонами 13 урахуванням його складносп та обсяпв. 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКОНСТРУКЦП ОБ'СКТА ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТ АЦ1СЮ 
5.1. Забезпечення реконструкцп об'екта проектною документацгею- пскладаеться на 

Замовника. | I 
5.2. Затвердження прое|стно-кошторисно1 документаци здшснюе Замовник. 
5.3. Замовник передасть Генпщряднику 2 комплекти затверджено!" проектнс 1 документаци. 

Генпщрядник протягом 3-х дшв шсля отримання проектно! документаци перевгри гь п та надасть 
сво1 зауваження (у раз1 IX наявносп) Замовнику. Замовник врахуе щ зауваження (у раз1 гх 
обгрунтованост1) у строки, узгоджеш Сторонами 13 урахуванням обсягу зауважень. 

5.4. Замовник може вносити змши|до проектно'1 документаци в установлено^ у порядку. 
5.5. Пщрядник може надавати Замовнику пропозицп щодо полшшення проев гних ршень. 

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБЬ МАТЕР1АЛАМИ, УСТАТКУВАННЯ! /I 
6.1. Закушвлю, одер^сання, скл&дування, збереження необхщних для В1 конання робгг 

матер1алт, устаткування 1 шрих ресурйв здШснюе Генпщрядник. Вш вщповщге за кшыасть, 
якють 1 комплектшсть постачання цих ресурс1в, на ньому лежить ризик IX випад] :ово'1 втрати та 
пошкодження, 1 до моменту шдшкодування 1х вартосп Замовником вони залишак ться власшстю 
Генпщрядника. 1 I 

6.2. Робота та матерГальш ресурси, що використовуються для IX виконання, повинш 
вщповщати вимогам нормативно-правових акт1в 1 нормативних докуменпв у галу й бущвництва, 
проектнш документаци та Договору. I 

6.3. Генпщрядник зобов'язаний повщомляти письмово Замовника про прове; ;ення поточних 
перев1рок та випробовувань конструкцш, вироб1в, устаткування тощо, яи викорш товуються при 
реконструкцп до гх проведения, та надавати шформацпо про результата, вжит1 зах эди з усунення 
виявлених недолшв протягоЦ2х дшв шсщя одержання вщ Замовника вщповщного: !апиту. 

6.4. Генпщрядник зоорв'язаний усувати недол1Ки в роботах, матер1алах устаткуванш, 
виявлеш Замовником, вщповщними державними органами, арх1тектурним нагл) дом в строки, 
визначеш актами перев1рок, вказ1вок тэ прйпис1в, та шформувати Замовника. 

I 1 з 



7. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБ1Т Р0Б0Ч01СИЛИ 
7.1. Запучення до виконання робгг робочох сили повнхстю забезпечуе Генпхдркдник 
7.2. Генпщрядник забезпечить дотримання усхма працхвниками трудового законодавства, 

створення для них на будхвельному майданчику необхщних умов пращ та вщпочин 
необхщного шструктажу тощб. 

7.3. Замовник мае право вимагати вщ Генпщрядника з вхдповщним о 
вщсторонення вщ виконання робгг робхтшшв та хнженерно-технхчних працхвншф 
недостатньох квалхфхкацп; порушень технологхчнох дисциплши; порушень правил 
безпеки тощо. 

8. ОРГАН13АЦ1Я ВИКОНАННЯ РОБ1Т 
8.1. Замовник за актом передасть» Генпщряднику фронт робхт та дозвшьну 

су, проведения 

эгрунтуванням 
в у випадках: 
норм технхки 

документащю 
шсля пщписання Договору. Органхзацхя виконання роб1т повинна вщповщати проектно-

ами. технолопчнш документаци, склад 1 змхстдкох визначаеться нормативними документ 
8.2. Генпщрядник може використовувати фронт робгг для виконання робхт 

доби 1 В уС1 ДШ ТИЖНЯ. 
8.3. Генпщрядник забезпечуе охорону (огороджеиия, освхтлення тощо) 

можливхсть доступу до нього Замовника, до прийняття об'екта реконструкцп Замов* 
8.4. До виконання основних робхт Генпщрядник приступае теля проведен 

ПЩГОТОВЧИХ ЗЭХОДХВ 1 робхТ. 

8.5. Генпщрядник несе вщповщальшеть за дотримання вехх необхщних прибодоохоронних 
заходхв, правил саштарно'Г та протипожежнох безпеки, правил охорони прац 
будхвельнох технхки, складування будхвельних матерхалхв 1 конструкцш, а також за т|ехнхку безпеки 
пщ час виконання робхт. 

8.6. Генпщрядник забезпечить виконання роб1т згщно з календарним графхкокхх виконання 
(додаток 2). Генпщрядник зобов'язаний уточнювати календарний графхк вико 
випадках: змхни плану фхнансування; якщо вхдетавання виконання робгг вщ 
становити бхлыпе 30 дшв. 

8.7. Генпщрядник зобов'язаний шсля завершения прийняття об'екта Замовником звшьнити 
фронт робгг вщ емхття, бущведьних машин та механхзмхв, тимчасових споруд та пр: 
Генпщрядник не зробить цього у визначеш строки, Замовник мае право поперед* 
про вказане порушення, визна^ити необххдний строк для його усунення. 

8.8. Генпщрядник забезпечуе повне, яюсне 1 своечасне ведения виконавчех документаци 
передбаченох ДБН А.3.1-5-2009 «с|ргатзацхя будхвельного виробництва» 
нормативними документами. 5 | 

8.9. Уся поточна шформащя про хщ виконання робхт у визначених обсЬгах 1 порядку 
фхксуеться Генпщрядником у журналх виконання робхт, який ведеться 1 подаеться Г 
- Замовнику. Вщповщальшсть за ведения журналу покладаеться на особу, яка е ] 
представником Генпхдрядник| на будхвельному майданчику. 

8.10. Замовник у будв-який час може ознайомитись з порядком веденнз документаци. 
Вимоги Замовника щодо виявЛених порушень заносяться до журналу облжу викона 

8.11. Генпщрядник несе повну вщповщальшеть згщно чинного зак онодавства за 
достовхрнхсть наданох ним вш1хевказанох документаци 

8.12. Сторони за взае|шою домойлеихстю проводять спхльнх наради з питань виконання 
ними умов цього Договору, в тому числх безпосередньо на об'ектх, та ухвалюють вщповщнх 
рхшення. | I 

9. ФШАНСУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦП ОБ'СКТА 
9.1. Фхнансування реконструкцц об'екта проводиться за планом, як* 

Замовником, узгоджуеться з хнвесторбм (головним розпорядником бюджета] хх коштхв) та 
Генпщрядником х е невхд'емною частинохЬ Договору (додаток 3). 

9.2. Бюджетах зобов'язання та кпатежх з бюджету здшснюються лиш<: за наявностх 
вхдповхдного бюджетного пр^значення згщно ст. 23 (частина 1) Бюджетного Кодексу Украхни. 
Фхнансування робхт здхйснюеться Замовником вщповщно до плану фхнансування по мхрх 
надходження бюджетних коштхв. 

шродовж усхех 

фронту робхт, 
иком. 
хя вхдповщних 

хання робхт у 
графхка буде 

хмхщень. Якщо 
ти Пхдрядника 

та хншими 

енпхдрядником 
повноваженим 

и складаеться 
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з внесениям 

нансування за 

аз1 зменшення 
1Т, п р и й н я т г я 

I 

9.3. План фшансування реконструкцп складаеться на весь перюд реконструк д-1 за роками, а 
на поточний р к - за мюяцями з визначенням джерел фшансування 

9.4. У раз1 прийняттд Замовником ргшення про прискорення чи упов^ьнення темтв 
виконання робгг одночасно уточнюеться план фгнансування реконструкцп 
В1ДПОВ1ДНИХ ЗМШ у Д0Г0В1р. | 

9.5. Замовник щорхчф узгоджуе з Генпщрядником уточнений план ф 
м1сяцями на поточний рк . ' 

9.6. Замовник мае право уточнювати план фшансування протягом року у 
або збшылення бюджетних призначень, внесения змш у строки виконання р! 
ргшення про прискорення чи уповшьнення темшв виконання робгг. 

9.7. При вщсутносп Коптв на фшансування робгг по об'екту термши вйконання робгг 
переносяться та шдлягають уточнению в тому числ1 шляхом перезатвердженш календарного 
графку виконання робгт та плану фшансування. 

9.8. Одночасно 13 уточнениям плану фшансування Сторони внесуть змш! в шпп умови 
Договору. 

10. ПРОВЕДЕНИЯ РОЗРАХУНК1В ЗА ВИКОНАН1РОБОТИ 
10.1. Розрахунки за виконаш роботи будуть здшснюватися на пщстг В1 акту здач1-

ириймання виконаних робгг по формг №КБ-2в, довщки про вартасть виконаних бушвельних робгг 
по форм1 №КБ-3 та рахунку на оплату робщ пром1жними платежами в М1ру викона'] шя роб1т. 

10.2. Генпщрядник ви^начае обсяги та вартхсть виконаних робгт, що пщлягиоть оплат!, та 
готуе вщповщш документа 1|Подае \'х для пщписання Замовнику. Замовник протлгом 5 робочих 
дшв зобов'язаний тдписати1 подаш Генпщрядником документа, що пщтверджуоть виконання 
роб1т, або письмово обгрунтувата причини вщмови вщ IX пщписання. 

10.3. Вартють виконаних роб1т, що пщлягають оплап, визначаються 13 урахуванням обсяпв 
виконаних роб1т та фактичних витрат Генпщрядника, пщтверджених вщповщними документами. 

10.4. Розрахунки проводиться шляхом: оплати Замовником виконаних робгг теля 
пщписання Сторонами акта здачг-приймання виконаних робгт по форм1 №КБ-2в, та на пщстав1 
довщки про варпсть виконаних бущвельних роб1т по форм1 №КБ-3. 

10.5. Пром1жн1 платеж! за виконаш роботи здшснюються в межах не биьш як 95% не 
загально! вартосп за догов1рАою цшою.| Юнцевг розрахунки здшснюються у двот] [жневий термш 
шеля виконання 1 прийманнй век передбачених Договором робгг та отримання декларацп про 
готовшсть об'екту до експлуатацп. 

10.6. Замовник при наявносп бюджетних контв перераховуе Генпщряднику аванс на 
придбання матер1ал1в, конструкцш, виррб1в у розмхр1 не бшыпе 30% вщ вартосп ргчного обсягу 
роб1т за цим Договором згщно 1з; календарним графком виконання р! >бгг, протягом 
10 банювських дшв, для придбання Гёнпщрядником необхщних для виконанш кожного виду 
роб1т у порядку, передбаченому постановами Кабшету Мш1стр1в Украши вщ 27.12.2001р. №1764 
«Про затвердження Порядку державного фгнансування каттального буд1вшщтва» та вщ 
23.04.2014 р. №117 «Питания попередным оплати товаргв, робгг 1 послуг, що за еуповуються за 
бюджетш кошта». Згщно постанови Кабшету Мшстр1в Украши №117 вщ 23.04.20(14 р. попередня 
оплата передбачаеться на стрбк не бшыпе трьох мюящв. 

10.7. Використаний а^анс погашаеться щомюячно на пщетавг акта вико 
форм1 №КБ-2в, пщписаного уповноваж^ними представниками Сторш. 

10.8. Генпщрядник зобов'язуетьей згщно постанови Кабшету МЫстр'ш Ущ 
27.12.2001р. використати одержаний ав^нс на придбання 1 постачання необхщнш 
роб1т, матер1ал1в, конструкцш, вироШв протягом трьох мюящв теля одержання авансу. 
По закшченш зазначеного термшу невикористаш суми авансу повертаЮтьс. I Замовнику з 
нарахуванням р1Чно'Г вщсотковоУ плати на р1вш облково'1 ставки НБУ 13 
коеф1щента 1.2. 

право контролювати використання наданих 10.9. Замовник мае 
сум авансу. 

10.10 Бюджета! зобе 

ханих робп по 

аГни №1764 вщ 
для виконання 

застосуванням 

Генпщряднику 

в'язання беруться Замовником в межах бюджетних асигнувань. 
Бюджетш фшансов1 зобов'йзання за спещальним фондом бюджету, берутыя Замовником 
виключно в межах вщповщн^х фактичных надходжень специального фонду бюдже1 у. 
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11. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАК1НЧЕНОГО ОБ'СКТА 
11.1. Приймання-передача закхнченого об'екта реконструкцп буде здшснюва|ися вщповщно 

до вимог нормативних актхв, якх регламентують прийняття закшчених об'ектхв в екс шуатацхю. 
11.2. Недолхки у виконаних роботах, виявлеш в процесх приймання-пер'е; ачх закшчених 

робхт (об'екта реконструкщ(), яю виникли з вини Генпщрядника, повиннх 
Генпщрядником протягом строив, визначених комхсхею, що приймае об'ект. Якгц 
не бажае чи не може усунути щ недолхки, Замовник може попередити Генпщрядника про 
порушення ним свохх зобов'язань, 1, якщо Генпщрядник без затрицки не вжив неорхщних заходхв 

бути усунут1 
Генпщрядник 

для виправлення ситуацхх, Замовник уеуне недолхки хз залученням третхх ос 
Генпщрядника. | 

11.3. Генпщрядник гарантуе досягнення об'ектом реконструкцп показникп 
проектнш документаци, та можливхсть експлуатаци об'екта вщповщно до Доге 
гарантшного строку пхеля прийняття об'екта Замовником. 

11.4. У разх виявленАя протягом гарантшних строкхв у закшчених роб 
(дефектов) Замовник теля хх, виявлення' повщомить про це Генпщрядника х запр эсить його для 

э Генпщрядник 
право залучити 

дього недолхки 

складання акта про порядок х строки усуцення виявлених недолхкхв (дефектхв). Якщ 
не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошеннх строк, Замовник мае 
до складання акта третхх оехб, повщомивши про це Генпщрядника. Акт, с кладоний без участх 
Генпщрядника, надсилаеться иому для виконання протягом 2 днхв пхеля складання 

11.5. Генпщрядник зобов'язаний за евхй рахунок усунути залежнх вщ 
(дефекта) в строки та в порядку, визначенх в актх про хх усунення. Якщо Генпщрядник не 
забезпечить виконання цхех вимоги чи буде порушувати строки и виконання, Заме вник мае право 
прийняти рхшення, попередньо повщомивши про нього Генпщрядника, про усунення недолхкхв 
(дефектхв) залученими третхми особами хз вщшкодуванням витрат та о держа хих збиткхв за 
рахунок Генпщрядника. 

11.6. Генпщрядник гарантуе якхсть виконанххх робхт х можливхсть експЛуатацхх об'екта 
вщповщно до умов проекту! впродовж' гарантшного термхну. Гарантшний тергу хн експлуатацхх 
об'екта починаеться з дата фидачх хнепекцхею державного арххтектурно-будхвелх 
декларацп про готовнхеть об'екту до експлуатацхх х продовжуеться на час, упродовж якого об'ект 
не мхг використовуватися внаслщок вад,.вщповщальшеть за якх несе Генпщрядник. 

хб за рахунок 

, визначених у 
вору протягом 

отах недолхкхв 

12. В1ДИОВ1ДАЛЬШСТЬ СТОР1Н ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВЯЗАНЪ ЗА 
ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРЮ | 

12.1. Вщповщальшсть,Сторш за порушення зобов'язань Договору та порядок урегулювання 
спорхв визначаються нормативними документами, що регулюють цх питания та цим Договором 

12.2. У разх невикоиання або несвоечасного виконання зобов'язань Генпц рядник сплачуе 
Замовнику штрафш санкцхх (пеню) у розмхрх облхковох ставки НБУ за кожний день 
разх здшенення попередньох оплати Генпщрядник, крхм сплати штрафних са 
Замовнику неосвоенх вчасно кошти з урахуванням хндексу хнфляцхх. Крхм оплати штрафних 
санкцш Генпщрядник комп^нсуе Замовнику збитки, зумовленх невиконанням гбо неналежним 
виконанням свохх зобов'язан1| за Договором 

12.3. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирхшення епбрхв 
порядку, в тому числх шляхом проведения переговорхв, пошуку взаемоприйнятних рхшень, 
залучення експертхв, продовження строкхв врегулювання розбхжностей, внесения змхн в умови 
Договору тощо. | ^ 

12.4. У разх недосягн^ння Сторожами згоди спори (розбхжностх) вирхшую' 
порядку. { 

прострочки, а у 
хкцхй, повертае 

у досудовому 

ъся у судовому 

13] ОБСТАВЙНИ НЕПЕРЕБОРНО! СИЛИ 
13.1. Сторони звхльняхоться вщ вхдповщальностх за невиконання або неналЬжне виконання 

зобов'язань за цим Договором у разх вицикнення обставин непереборнох сили, якх не хенували пщ 
час укладання Договору та! виникли поза волею Сторхн (авархя, катастрофа, стихшие лихо, 
епщемхя, епхзоотхя, вшна тошо). ] 
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13.2. Сторона, що не1 може виконувати зобов'язання за цим Договором 
обставин непереборно'1 сили, повинна не тзшше т ж протягом 10 робочих дшр 
виникнення повщомити про це шшу Сторону у письмовШ форм1. 

13.3. Доказом виникнення обставин непереборно! сили та строку IX д 
документа, ям видаються упокноваженими органами 

13.4. У раз1 коли строк дп обставин непереборно'1 сили продовжуеться бшь: 
кожна 13 Сторш в установленому порядку мае право роз1рвати цей Договгр. Ос 
виконання зобов'язань Сторш за цим договором коригуються на перюд, котрий 
протягом якого Д1яли обставини непереборно'1 сили, що заважали виконанню зобоЬ 
У раз1 попередньоТ оплати Генпщрядни]к повертае Замовнику кошти протягом тх 
розгрвання договору. 

па' 
не шж 60 дшв, 
1Т0ЧН1 ТерМ1НИ 
п,ор1внюе часу, 
'язань Сторш. 

ьох дшв з дня 

унаслщок Д11 
з моменту IX 

1 е ВЩПОВЩН1 

за шщттивою 
Кою частиною 
з урахуванням 

"еншдряднику, 

ядник за свое! 

на 30 дшв за 

у визначении 

14. ВНЕСЕНИЯ ЗМШ У ДОГОВ1Р ТА ЙОГО Р031РВАННЯ 
14.1. Змша Договору здшснюеться шляхом змши або доповнення його умов 

будь-яко'1 Сторони на пщстав1 додатково'1 угоди. Додаткова угода е невщ'ем 
Договору* Перегляд термшгв виконання робгг оформлюеться Додатковою угодою 
вимог стати 40 Закону Украши «Про здшснення державних закушвель». 

14.2. Замовник мае право розгрвати Договгр, надгславши повщомлення 
у разг: 

ирийняття ршення про припинення реконструкцп; 
прийняття судом постанови про визнання Генпщрядника банкрутом. 
14.3. Замовник мае право шщгювати розгрвання Договору, якщо ГеншдрЬ 

вини: не розпочав виконання робгт протягом 10 дшв з дня, коли вш повинен згщфо з Договором 
розпочата гх виконання; 

допустив вщставання темтв виконання робгг вщ передбачених графиком 
вщсутностг порушення умов Договору Замовником; 

виконав роботи з гстотними недолгками 1 не забезпечив гх усунення 
Замовником строк; | , 

допустив недолжи (дефекти), якг виключають можливгсть використанфя об'екта для 
вказаноГ в Договор! мети та не можуть бути усунеш Генпщрядником. 

14.4. Генпщрядник мае право шщповати розгрвання Договору у разг якщо За ловник: 
не забезпечуе виконання свогх докшгрних зобов'язань щодо строкгв переда11 фронту робгг, 

проектног документаци та оплати виконаних робгг. 
14.5. У разг якщо ргшення про розгрвання Договору приймаеться вщповщно, 

14.3. або 14.4., Договгр вважаеться розфваним з дня одержання шшою Стороной) повщомлення 
про таке ршення. | | 

14.6. У раз1 розгрвання* Договору в зв'язку з припиненням реконструкцп Зам: 
Генпщряднику робота, виконаш на мометт розгрвання Договору. 

14.7. У разг розгрвання Договору | в зв'язку з оголошенням Генпщрядника банкрутом та за 
обставинами, визначеними в,п. 14.2. Договору, Генпщрядник протягом 10 дшв п 
вщповщного ршення за актом передаст^ Замовнику фронт робгт, виконаш робота, устаткування. 

14.8. У разг розгрвання Договору за обставинами, визначеними в п. 143. та п. 14.4., 
Замовник протягом 30 дшв шсля прийняття вщповщного ршення за актцм прийме вщ 
Генпщрядника фронт робгг, виконаш робота, устаткування. 

| 15. СТРОК ДЙ ДОГОВОРУ 
15.1. Цей Договгр вважаеться укдаденим 1 набирае чинностг з моменту й 

Сторонами та скргплення печатками Сторш 1 дге до 30.12.2016 року, а у частинг 
повного виконання Сторонами своГх зобов'язань за цим Договором. 

Строком Договору е Час, протягом якого Сторони будуть здшснювати 
виконувати своГ обов'язки вщповщно до Договору. 

15.2. Заюнчення строку Договору не звшьняе Сторони вщ вщповщал|>ност1 за його 
порушення, яке мало мюце пщ час дп Договору. 

15.3. Договгр вважаеться виконаним теля введения об'екту в експлуатацпф та закшчення 
вегх взаеморозрахуйюв мгж Сторонами за цим Договором. 

10 умов пункту 

эвник оплатить 

эго пщписання 
розрахушав до 

своГ права та 
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наведеним у 
У буД1ВНИЦТВ1 
(31 ЗМ1НЭМИ т а 

для виконання 

16.1НШ1УМОВИ ДОГОВОРУ 
16.1. Термши, що вживаються в Договор^ вщповщають визначенням, 

Загальних умовах укладення та виконання договор1в пщряду в каштальног* 
затвердженими постановою Кабшету М1шстр1в Украши вщ 1 серпня 2005 р. N66* 
доповненнями). 

16.2. У раз1 виявлення л«ж окремими документами розбхжностей перевага буде надаватися 
Договору, якщо шше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення до дат! :овог угоди до 
Договору. 

16.3. Генпщрядник несе вщповщальшеть за наявшеть лщензш, необхщних 
робгг, визначених нормативними документами. 

16.4. Будь-як1 змши та;доповнення Договору вважаються дшеними, якщо во^и оформлеш в 
письмовш форм1 та пщписаш'Сторонами. 

16.5. Догов1р укладено^ 2х прим1рниках по одному для кожноТ Сторони. 
Додатки до Договору: 
Додаток 1. Договгрна цша. 
Додаток 2. Календарний графш виконання роб1т. 
Додаток 3. План фхнансування. 

17. М1СЦЕЗНА&ОДЖЕННЯ ТА БАНК1ВСБК1 РЕКВ13ИТИ СТОЙН 
Замовник 

Управлшня каштального буд1вництва 
Дншропетровсько1 облдержадмшютрацп 
м. Дншропетровськ, вул. Комсомольска,5 
(056) 742-88-34, факс (056) 742-88-27 
РФ 
у ГУ ДКСУ у Дншропетровськш област1 ' 
м. Дншропетровськ 
Код СДРПОУ 04011650, МФО 805012 -

Генпщрядник 
ТОВ .1нтерпен-Д 
52050.Дншропетровська 
обл..Дншропетровський р-
н,с.Степове.вул.Центральна д.1 
0ЬШО25514Ш 
р \ р _ . ' Т 1 А Т КБ «П&ИВАТБАНК» 
мфо-305299 ИНН 255141304176 
Св-во платнша ПДВ-03612374 



чного 

к, 

ЗВГГ 
про результати проведения Процедур вщкритих 1 двоступеневих] торпв 

та попёредньоУ квал1фйсаци 
, вщУ^ У / 2015 року 

1. Замовник: , 
1.1. Найменування. Управлшня капитального буЫвництва Дтпропетровськог облас но* 

державно* адмЫстраци • 
1.2. Код за СДРПОУ: 04011650 
1.3. Мгсцезнаходження: бул. Комсомолъсъка, 56, м. Дншропетровськ, 49070 
1.4. Посадов1 особи замовника, уповноважеш здшснювати зв'язок з учасниками (пр1звйще, ш'я, по 

батьковг, посада та адреса, номер телефрну та телефаксу гз зазначенням коду м1ж\ 1ського 
телефонного зв'язку, електронна адреса): АлътшулерЯна Бориавна, головний а ещалкт вгддщ 
комплектами, проектноХ та кошторисно-договгрногроботи управлшня, 49070, 
м. Дшпропетровсък, вул. Комсомолъсъка буд. 56, тел. (056) 778-08-97, телУфак г 
(056) 778-08-97, а1Ыш1ег@яйт.йр.иа ! 

2. Замовник, в штересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупи Л1. 
2.1. Найменування. 
2.2. Код за СДРПОУ. 
2.3. Мгсцезнаходження. 
2.4. Найменування та код за €ДРПОУ головного розпорядника копгпв. 
3. Предмет закушвлк | I 
3.1 .Найменування предмета закутвлк Реконструкщя будгвлг басейну СЗШ№ 44 за адресом: 
вул. 1нтернацюналкпив, 7Аум: Дтпродзержинську. Коригування I/"" 
3.2.Кшыасть товару або обсяг виконання робгг чи надання послуг: вгдповгдно до техн 

завдання | 
3.3. М1сце поставки товаргв, виксгнання робхт чи надання послуг: м. Дншродзержинсь 
Днтропетровська область \у- , 
3.4. Строк поставки товар1в, виконання робгг чи надання послуг: до кшця 2016року 
4. Процедура закушвлг. Шдкриш торги. \1/ 
5. 1нформування про процедуру закушвлг. | 
5.1 .Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розмпцувалась шформацгя про з&кушвлю. 

5.2.Дата оприлюднення 1 номер оголошёння про проведения процедури закупшп, розмщеного на 
веб-портал1 Уповноваженого органу з пйтань закутвел&1!?2.07.2015р, оголошення № 156962 ь>* 

5.3. Дата оприлюднення та номер1 повщомлецня про акцепт пропозицп конкурсних тор] 1в, розмпценого 
на веб-портал1 Уповноваженбго органу ^ питань закушвель^З.09.2015р., повгдомз ення М190477 и 

5.4. Дата 1 номер оголошення про,результату процедури закупшт, розмщеного на веб- юртал1 
Уповноваженого органу з питань закуптел^24.09.2015р., оголошення № 202615 

5.5. Дата 1 номер оголошення з в1домостями про рамкову угоду, за якою укладено дого! 1р про 
закушвлю. | I 

6. 1нформац1я про учасншав процедури закутшп, яи подали пропозицп конкурсних тррпв 
6.1. Кшькгсть учасншав процедуру закутвл1( два учасники \Х/ 
6.2. Найменування/пр1звище, 1м'я| по батькой. 

1. Товариство з обмеженою вгдповгдал^тстю «1нтерпен-Д» ^ 
2. Приватне науково-виробниче тдприемство «Теплокомунсервк» 
6.3. Код за СДРПОУ/реестрацШний номер облково1 картки платника податюв: 
1. Товариство з обмеженою вгдповгдальнктю «1нтерпен-Д», код СДРПОУ2551* 131 ^К/ 
2. Приватне науково-виробниче тдприемство «Теплокомунсервк», код СДРПОУ31968793 

6.4. МюцезнаходженняМсце проживания. I 
1. Товариство з обмеженою вгдповгдалънгстю «1нтерпен-Д» 
вул. К.Цеттн, 24, оф. 5, м. Дншропетровськ, 49044 Ц^ 
2. Приватне науково-виробниче тдприемство «Теплокомунсервк» 
вул. Запоргзьке шосе, 25/12 м. Дшпропетровсък, 49107 

7. Ьнформацк про пропозицп конкурсних тоЬгф. , 
7.1. Строк подання пропозицш конкурсних торпв (дата 1 час): 31.07.2015р. 10:00 V 
7.2. Дата розкриття пропозицш конкурсних тс)рпв (дата 1 час): 31.07.2015р. 12:00 I/ 
7.3. Кшькють отриманих пропозищй конкурсних торпв: двг пропозицп 



Л . 4 . Кшыасть пропозицхй конкурсних торпв, поданих на другому еташ ( у раз1 застосування 
процедури двоступеневих торпв). 

7.5. Цша кожно'1 пропозицп конкурсних торпв. 
1. Товариство з обмеженою вгдповгдальнгстю «1нтерпен-Д» Щна - б 346 988, ОЪ грн. 
2. Приватне науково-виробниче тдприемство «Теплокомунсервк» Цта - 6 381 681,09 грн. 

7.6. Перелк вщхилених пропозищй конкурсних торпв, а також пщстави 1х вщхилення 
8. Гнформащя про оцшку пропрзицш конкурсних торпв. 
8.1. Цши пропозицШ конкурсних торпв, ям оцшювалися: V/ 

найнижча щна пропозицп конкурсних торпв - 6 346 988,00 (шкть мгльйотв трАста сорок 
шкть тысяч дев'ятсот вкшдесят вкш грн. 00 коп.^урахуванням ЦЦВ; 
найвища щна пропозицп конкурсних торпв - 6 382 681,09 грн. (шкть мгльйотв 
триста вкшдесят двг тисячг шктсот вкшдесят одна грн. 09 коп.) з урахуванням ПДВ; 
щна акцептовано! пропозицп конкурсних торпв - 6 346 988,00 (шкть мгльйотв п риста сорок 
шкть тысяч дев'ятсот вкшдесят вкгм грн. 00 коп.) зурахуванням ПДВ, 

8.2. Дата акцепту пропозицп конкурсних торпв: 31.08.2015р. \кУ 
9. Гнформащя про учасника, з яким укладено договгр про закутвлю. 
9.1. Найменування/щпзвшце, гм'я, по батьковг. Товариство з обмеженою вгЬповгдальнгстю 
«1нтерпен-Д» 
9.2. Код за СДРПОУ / реестрацшний номер облшово! картки платника податмв: 25514131 \Х/ 
9.3. Мюцезнаходження (для юридичшм особи) та мюце проживания (для фгзично! особ*), телефон, 

телефакс: вул. К.Цеткм, 24, оф. 5, м. Днтропетровськ, 49044, (056)377-24-31 
10. Дата укладення договору про Закутвлю тасума, визначена в договор! про закушвлю 21.09.2015р..; 

Сума визначена в договорг - 6]346 988,00уигсть мгльйотв триста сорок шкть г гисяч 
дев'ятсот вкшдесят вгсш грн. 00 коп.) зурахуванням 
11. Пщстави для прийняття рппенкя про не укладання договору про закутвлю (якщо та|се мало мюце). 
12. Вщмша торпв або визнання йотакими, що не вщбулися. 
12.1. Дата прийняття рппення. 1 
12.2. Пщстави. | 
13. Зведена шформащя замовника про наявшсть та вщповщшсть установленим законоАавством 

вимогам документа, що пщтйерджують шдповщшсть учасникгв квагафшацшним к >итер1ям згщно 
31 статтею16 Закону, та наявщсть/вщсутшсть обставин, установлених статгею 17 За сону, 13 
зазначенням вщповщних пщстав. I 13.1 Перелж учаснюав, як! вщповщають квашфшацшним критергям вщповщно до статт 
1. Товариство з обмеженою вгдповгдальнгстю «1нтерпен-Д» 
2. Приватне науково-виробниче тдприемство «Теплокомунсервк» 

13.2.Перел1к учаснюав, якх не вщповщають квал1ф1кацшним критер1ям вщповщно до стг тп 16 Закону: 
13.3.Перелш учаснишв, щодо якихне встанов^ено обставини, визначеш статтею 17 Зако гу. 

1. Товариство з обмеженою вудповгдальцкпио «1нтерпен-Д» 
2. Приватне науково-виробниче тдприемство «Теплокомунсервк» 

13.4.Перел1К учасниюв, щодо якихустановлено обставини, визначеш статтею 17 Закону,! 13 
зазначенням таких обставин для кожного1 учасника. 

14.1нформащя про укладену рамкову угоду. 
14.1. Дата та номер рамково! угоди! 1 

14.2. Учасники рамковог угоди. ; 
14.3. Строк, на який укладено рамкЬву угоду. 
14.4.1стотш умови договору про закутвлю, визначеш в рамковш угодо. 
14.5. Умови конкурентного вщбору|або порядок проведения переговоров з учасником. 
15.1нша шформащя (у тому числ1 обгрунтування застосування скорочено'1 процедури, шформащя про 

субпщрядншав). ) 
1 I 

16. Склад ком1тету з конкурсних торпв: ! 

16 Закону: 

Кузнецова Т.О. начальник вщдшу комплектами, проектноГ та копггорисно-догов1рно1 
управлшня ( 

! 1 

Гладкий 1.В. заступник начальника вщдшу^техшчного нагляду 

1 зоботи 



Рожкова Т.е. головний спещалгст планово-економгчного вцццлу управлшня 

Альтшулер Я.Б. головний спещалгст водилу комплектади, 
роботи управлшня 

Голова комтгету з конкурсних торпв -
начальник управлшня . 

снЬ-договгрно! 



документаци в частий 
кзйторисноТ докум^й'гаШ? ' ' 

И 
"Л1 

-1= 1 I 
-•м 



. Д0ВГ0ВМН0СТ4 лб'скту будГвнйцтва, кошторисноУ частини йроекгу будшництваГшае 
техтко-еконошчни показникиГ ; - • 

' Показники 

Характер бущвництва 

Кошторисна варт1сть буд1вництва в поточних 
цшах станом на 13.03.2015р., 
в т*. ч.: буд1вёЛьн1 роботи 

устаткування 
1НШ1 витрати 

у тому числ1 варткть виконаних 
роб1т станом на 06.04.2015р.: 

буд1вельш роботи 
устаткування 
ШШ1 витрати 

ПлавальнЫй басейн: 
-площа забудови §||:' 
гзагальна площа 
-корисна площа ~ 
-розрахункова площз=Е ,̂ 
-буд1вельний об'ем 
у тому ЧИСЛ1 нижч? 
Лерехгд': 
-площа забудови 
-загальна площа 
-корисна площа 
'буд!вельний об'ем 

—г 
-У,-

П / , 

Тривалють 6уд1вельних^ |обт 

Обов'язковий додайКД&ек^рертнёто звг 

Од. вим!ру 

тие.грн. 

тис.грн. 

м 

м2' 
м2 

' м 3 

••М3; 

М? 

М^ 
м3? 

КьТЪ|асТЬ.:г 

Реконслрукцгя-

7114314 
5 012,924 -
626,204 7 

1 475,-186 

195.443 
66,506 

123,937 

•996^07: 
2081,84 : 
1522,32 
1238,22 
11787,7.5 

, 3761,00 

93,70 
71,40 
71,40 

402,50 

Головний експерт проекту 

Вщповщальний експерт проекту 

СершДП № 328353 

. Юрша-ВЛ, 
ф(катсерп :АЕ№400«47) ' 

' "Мала Л.О. 
тг.серн ,АЕ -№ 000108) 


