Код ЄДРПОУ 41074702
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Череповецька, будинок 10-А
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ДОВІДКА
про чисельність, кваліфікацію персоналу

№

Прізвище, імя, по-

Посада працівника

батькові працівника

Досвід

За штатним

За

роботи

розкладом

цивільноправовою
угодою

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Афанасьєв Роман
Олександрович

Слюсар-сантехнік

15 років

Бабенко Наталія
Йосипівна

Диспетчер

Бондар Геннадій
Павлович

Слюсар-сантехнік

Бунчук Олександр
Євгенович

Слюсар-сантехнік

Вергун Володимир
Федорович

Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
електроустаткування

40 років

Воєділо Олег
Миколайович

Майстер

21 рік

Волошко Олег
Васильович

Слюсар-сантехнік

Галата Ігор Миколайович

Слюсар-сантехнік

За штатним
розкладом

6 років

За штатним
розкладом

17 років

За штатним
розкладом

17 років

За штатним
розкладом
За штатним
розкладом

За штатним
розкладом

10 років

За штатним
розкладом

8 років

За штатним
розкладом

9.

Галашина Дар'я Олегівна

Диспетчер

6 років

За штатним
розкладом

10.

Головін Віктор
Васильович

Слюсар-сантехнік

32 роки

За штатним
розкладом

11.

Голубицький Євген
Володимирович

Слюсар-сантехнік

5 років

За штатним
розкладом

12.

Грановський Віталій
Вікторович

Електрогазозварник

7 років

За штатним
розкладом

13.

Григор'єв Дмитро
Володимирович

Електромонтер з
ремонту та
обслуговування

20 років

За штатним
розкладом

електроустаткування
14.

Гузь Олександр
Володимирович

Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
електроустаткування

9 років

За штатним
розкладом

15.

Гур'єва Ольга
Олександрівна

Диспетчер

5 років

За штатним
розкладом

16.

Гуторова Світлана
Сергіївна

Диспетчер

5 років

За штатним
розкладом

17.

Дашевська Ірина
Володимирівна

Диспетчер

5 років

За штатним
розкладом

18.

Джеріхов Федір
Олександрович

Слюсар-сантехнік

10 років

За штатним
розкладом

19.

Зайцев Артем Віталійович

Слюсар-сантехнік

7 років

За штатним
розкладом

20.

Зайцева Наталя
Миколаївна

Диспетчер

6 років

За штатним
розкладом

21.

Залевський Едуард
Миколайович

Слюсар-сантехнік

3 роки

За штатним
розкладом

22.

Зур Олександр Юрійович

Слюсар-сантехнік

13 років

За штатним
розкладом

23.

Ільченко Євгеній
Володимирович

Охоронник

6 років

За штатним
розкладом

24.

Кацапов Олександр
Анатолійович

Слюсар-сантехнік

12 років

За штатним
розкладом

25.

Клименок Руслан
Петрович

Слюсар-сантехнік

12 років

За штатним
розкладом

26.

Коваленко Ігор
Валерійович

Електрогазозварник

23 роки

За штатним
розкладом

27.

Козятник Роман
Валерійович

Слюсар-сантехнік

16 років

За штатним
розкладом

28.

Колесник Віталій
Юрійович

Слюсар-сантехнік

5 років

За штатним
розкладом

29.

Колесник Роман
Юрійович

Слюсар-сантехнік

3 роки

За штатним
розкладом

30.

Колесник Юрій
Дмитрович

Слюсар-сантехнік

26 років

За штатним
розкладом

31.

Колташова Ліана
Володимирівна

Диспетчер

6 років

За штатним
розкладом

32.

Кравець Олег
Володимирович

Слюсар-сантехнік

12 років

За штатним
розкладом

33.

Кремсенко Василь
Григорович

Слюсар-сантехнік

45 років

За штатним
розкладом

34.

Кряшко Яків Васильович

Слюсар-сантехнік

11 років

За штатним
розкладом

35.

Кудрявцев Сергій
Юрійович

Електрогазозварник

28 років

За штатним
розкладом

36.

Кузьмін Геннадій
Олександрович

Слюсар-сантехнік

24 роки

За штатним
розкладом

37.

Кукуруза Роман
Анатолійович

Слюсар-сантехнік

20 років

За штатним
розкладом

38.

Купавцев Андрій
Юрійович

Слюсар-сантехнік

25 років

За штатним
розкладом

39.

Макієвський Андрій
Віталійович

Слюсар-сантехнік

12 років

За штатним
розкладом

40.

Малахов Сергій
Миколайович

Електрогазозварник

34 роки

За штатним
розкладом

41.

Мальченко Михайло
Михайлович

Електрогазозварник

41 років

За штатним
розкладом

42.

Маслов Андрій
Володимирович

Слюсар-сантехнік

8 років

За штатним
розкладом

43.

Масяк Олексій
Васильович

Слюсар-сантехнік

11 років

За штатним
розкладом

44.

Мельник Василь Іванович

Слюсар-сантехнік

15 років

За штатним
розкладом

45.

Мельник Олександр
Анатолійович

Комірник

18 років

За штатним
розкладом

46.

Мироненко Олександр
Миколайович

Слюсар-сантехнік

31 рік

За штатним
розкладом

47.

Назілін Артем Вадимович

Слюсар-сантехнік

8 років

За штатним
розкладом

48.

Ніконов Андрій
Васильович

Слюсар-сантехнік

17 років

За штатним
розкладом

49.

Огій Валентин Юрійович

Слюсар-сантехнік

17років

За штатним
розкладом

50.

Охріменко Роман
Анатолійович

Слюсар-сантехнік

19 років

За штатним
розкладом

51.

Панков Сергій Євгенович

Слюсар-сантехнік

15 років

За штатним
розкладом

52.

Парнюк Марина
Григорівна

Диспетчер

3 роки

За штатним
розкладом

53.

Пастухов Олександр
Іванович

Слюсар-сантехнік

11 років

За штатним
розкладом

54.

Петровський Андрій
Геннадійович

Слюсар-сантехнік

24 роки

За штатним
розкладом

55.

Петровський Кирило
Геннадійович

Електрогазозварник

14 роки

За штатним
розкладом

56.

Повелиця Тетяна
Анатоліївна

Диспетчер

6 років

За штатним
розкладом

57.

Поєздник Станіслав
Вікторович

Електрогазозварник

24 роки

За штатним
розкладом

58.

Польський Костянтин
Георгійович

Слюсар-сантехнік

27 років

За штатним
розкладом

59.

Попов Олег
Валентинович

Слюсар-сантехнік

15 років

За штатним
розкладом

60.

Посадний Олександр
Олександрович

Електрогазозварник

37 років

За штатним
розкладом

61.

Пугачов Сергій
Сергійович

Слюсар-сантехнік

15 років

За штатним
розкладом

62.

Радченко Микола
Вікторович

Слюсар-сантехнік

11 років

За штатним
розкладом

63.

Решітник Роман
Миколайович

Слюсар-сантехнік

22 роки

За штатним
розкладом

64.

Румянцева Ірина
Володимирівна

Директор

18 років

За штатним
розкладом

65.

Саєнко Андрій
Миколайович

Слюсар-сантехнік

19 років

За штатним
розкладом

66.

Сайко Сергій Георгійович

Слюсар-сантехнік

17 років

За штатним
розкладом

67.

Сафронов Руслан
Вячеславович

Слюсар-сантехнік

22 роки

За штатним
розкладом

68.

Семенов Геннадій
Федорович

Слюсар-сантехнік

27 років

За штатним
розкладом

69.

Сікорська Валерія
Валеріївна

Диспетчер

6 років

За штатним
розкладом

70.

Сімєон Дарина Юріївна

Старший диспетчер

3 роки

За штатним
розкладом

71.

Скляр Володимир
Миколайович

Слюсар-сантехнік

16 років

За штатним
розкладом

72.

Сокур Марина Вікторівна

Диспетчер

5 років

За штатним
розкладом

73.

Солошин Олександр
Олександрович

Слюсар-сантехнік

16 років

За штатним
розкладом

74.

Сорокіна Наталія
Анатоліївна

Диспетчер

37 років

За штатним
розкладом

75.

Стряпкін Юрій
Анатолійович

Слюсар-сантехнік

26 років

За штатним
розкладом

76.

Сукач Сергій
Станіславович

Охоронник

26 років

За штатним
розкладом

77.

Сухаренко Дмитро
Григорович

Охоронник

33 роки

За штатним
розкладом

78.

Тонкопій Станіслав
Вікторович

Майстер

40 років

За штатним
розкладом

79.

Туболєв Євген
Васильович

Електрогазозварник

15 років

За штатним
розкладом

80.

Улянченко Іван
Григорович

Електрогазозварник

39 років

За штатним
розкладом

81.

Фартушняк Сергій
Миколайович

Слюсар-сантехнік

19 років

За штатним
розкладом

82.

Федоров Олександр
Володимирович

Слюсар-сантехнік

33 роки

За штатним
розкладом

83.

Франко Олександр
Іванович

Слюсар-сантехнік

14 років

За штатним
розкладом

84.

Фурлет Анатолій
Никодимович

Електрогазозварник

22 роки

За штатним
розкладом

85.

Харченко Ксенія
Владиславівна

Диспетчер

1 рік

За штатним
розкладом

86.

Харченко Олена
Олександрівна

Диспетчер

5 років

За штатним
розкладом

87.

Хоменко Михайло
Григорович

Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
електроустаткування

7 років

За штатним
розкладом

88.

Хорольська Олександра
Станіславівна

Диспетчер

6 років

За штатним
розкладом

89.

Цепа Віталій
Олександрович

Слюсар-сантехнік

3 роки

За штатним
розкладом

90.

Швець Олександр
Анатолійович

Слюсар-сантехнік

34 роки

За штатним
розкладом

91.

Щербина Наталія
Володимирівна

Бухгалтер

7 років

За штатним
розкладом

92.

Щолоков Сергій
Анатолійович

Слюсар-сантехнік

20 років

За штатним
розкладом
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ДОВІДКА
про наявність необхідного для надання послуг, що є предметом закупівлі,
обладнання та інструменту
№

Кіл-ть
(шт.)
13

Власне або
орендоване
Власне

9

Власне

10

Власне

5

Власне

1

Власне

1

Власне

7.

Апарат для зварювання п/е труб
Kamitech KMT 400
Бензогенератор Бригадир Standart
БГ 6000ЕS, електростарт, 6,0 кВт
Генератор 5 ,5 кВт

1

Власне

8.

Генератор 9 ,5 кВт 3 фази

1

Власне

9.

Генератор бензиновий 7,5 кВт

2

Власне

10.

Генератор бензиновий 8,5 кВт
(Кипор)

2

Власне

11.

Драбина універсальна 11,2 м

1

Власне

12.

1

Власне

1

Власне

2

Власне

15.

Електростанції пересувні,
потужність 10 кВт
Електростанції пересувні,
потужність 30 кВт
Зварювальний інвертор Титан
БІС250 10-250 А
Інвертор 300 А

1

Власне

16.

Механізм тяговий монтажний 1,6т

4

Власне

17.

Мініелектростанція Yokomoto
YM7500 6.5/кВт, бак 25л, 82кг,

1

Власне

1.
2.
3.

4.
5.
6.

13.
14.

Назва обладнання/інструменту
Електроперфоратор SDS-Plus
ВHE 2444
Інвертор зварювальний ІSP 2500
HOBBY
Кутова шліфувальна машина
дворучна W 2200, 2400 Bт D-230
мм
Насос дренажний wqcd 2,1-2,6

Відомості про
технічний стан
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання

18.

ел.старт
Паяльник пластикових труб 50-120

3

Власне

19.

Перфоратор 1900Вт Вт SDS MAX

1

Власне

20.

компресор ZA 65-100 - 8 атм. 2,2
кВт. вхід: 335 л/хв., рес-р 100 л.
FORTE
Комбі перфоратор 800 Вт, 3 реж
КНЕ 2644
Кутова шліфмашина W 2200-230

2

Власне

4

Власне

4

Власне

Паяльник пластикових труб
GRQ2063
Кутова шліфмашина WT 750-125
750Вт, ел.захист від повторного
пуску, М14, 10000/хв, 1,6 кг
Фільтр мережевий Logicpower 6
роз 1,8 м (LP-X6-1.8m)
Пристрій спостереження за
рухомими обєктами ВІ-520 TREK
К-т: машина для чищення труб
R650, 800Вт, 5 спіралей
22мм,насадки і приладдя

7

Власне

5

Власне

6

Власне

6

Власне

2

Власне

2

Орендоване

1

Орендоване

3

Орендоване

2

Орендоване

3

Орендоване (договір
про надання послуг по
експлуатації
будівельних машин та
механізмів)

3

Орендоване (договір
про надання послуг по
експлуатації
будівельних машин та
механізмів)

Добрий, придатний
до використання

2

Орендоване (договір
про надання послуг по
експлуатації
будівельних машин та
механізмів)

Добрий, придатний
до використання

1

Орендоване (договір
про надання послуг по
експлуатації
будівельних машин та
механізмів)

Добрий, придатний
до використання

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.
Транспортний засіб FIAT DOBLO
29.
30.
31.

Транспортний засіб OPEL VIVARO
Транспортний засіб RENAULT
TRAFIC
Транспортний засіб FIAT NUOVO
DOBLO

32.

трактор МТЗ 82.1

33.

Причіп тракторний ПТС - 4 з
надставними бортами 2 борти
34.

Екскаватор-навантажувач JCB
3CX SITEMASTER у комп. з
гідравлічним молотом
35.

Автомобіль ГАЗ-33021

Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання
Добрий, придатний
до використання

1

36.

автокран МАЗ-5337 до 10Т-С

Орендоване (договір
про надання послуг по
експлуатації
будівельних машин та
механізмів)

Добрий, придатний
до використання

Адреса та контакті телефони офісу ТОВ «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»:
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Череповецька, будинок 10-А,
тел. +380968172141

Директор ТОВ «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»

І.В. Румянцева

Код ЄДРПОУ 41074702
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Череповецька, будинок 10-А
п/р 26007050307276, 26006050300928 у банку ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299

№01/02/4 від 01.02.2018 року

Довідка
про наявність в Учасника досвіду виконання аналогічних договорів
Найменування
замовника, для якого
виконувалися аналогічні
№
послуги, його код
ЄДРПОУ,
місцезнаходження та
контактний телефон
1 ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИТЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Код ЄДРПОУ 38114671
49000, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, вулиця
Воскресенська, будинок 16
+380567451049

Предмет договору та
загальний опис робіт

Виконання робіт з
капітального ремонту
сантехсистем, що
становить складову
частину житлових
будинків за адресами:
просп. Дмитра
Яворницького, буд.
82,88,123,125 в м.
Дніпро

Директор ТОВ «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»

Дата
підписання
договору та
строк (термін)
його дії

Контактна
особа
замовника

Дата підписання
31.10.2017 року
Строк дії
з моменту
підписання до
31.12.2017 року

Начальник
тендернодоговірного
відділу Наталія
Олександрівна
Іванюшенко

І.В. Румянцева

Код ЄДРПОУ 41074702
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Череповецька, будинок 10-А
п/р 26007050307276, 26006050300928 у банку ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299

№01/02/5 від 01.02.2018 року

Інформаційна довідка,
що містить відомості про Учасника
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»
ЄДРПОУ/ідентифікаційний код/код платника податків: 41074702
Форма власності: приватна
Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Череповецька,
будинок 10-А
Телефон: +380968172141
Факс: немає
E-mail: ks41074702@ukr.net
Місце та дата реєстрації: м. Дніпро, 10.01.2017 року
Профілюючий вид діяльності: Комплексне обслуговування об'єктів, будівництво житлових і
нежитлових будівель, Ііші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
Найменування банку (-ів), що обслуговує Учасника: ПАТ КБ «Приватбанк»
Розрахунковий рахунок: №26007050307276, 26006050300928
МФО (код банку): 305299
Прізвище, ім’я, по-батькові, номер контактного телефону керівника: директор Румянцева
Ірина Володимирівна, тел. +380968172141

Директор ТОВ «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»

І.В. Румянцева

Код ЄДРПОУ 41074702
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Череповецька, будинок 10-А
п/р 26007050307276, 26006050300928 у банку ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299

№01/02/6 від 01.02.2018 року

Гарантійний лист
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ» в особі
директора Румянцевої Ірини Володимирівни гарантує виконання заходів з поточного
ремонту у відповідності до чинного законодавства України, у тому числі щодо складання
кошторисної документації.

Директор ТОВ «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»

І.В. Румянцева

Код ЄДРПОУ 41074702
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Череповецька, будинок 10-А
п/р 26007050307276, 26006050300928 у банку ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299

№01/02/7 від 01.02.2018 року

Інформація для підтвердження відсутності підстав, визначених пунктами 1 і 2 статті
17 Закону України «Про публічні закупівлі»
1) відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»,
яке є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією правопорушення;
2) службову (посадову) особу учасника Товариства з обмеженою відповідальністю
«ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ» директора Румянцеву Ірину Володимирівну, яку уповноважено
учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було
притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель
корупційного правопорушення;
3) суб’єкт господарювання (учасник) Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА
«КАПІТАЛ СТРОЙ» протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за
порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону
України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних
узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
4) службова (посадова) особа учасника Товариство з обмеженою відповідальністю
«ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ» директор Румянцева Ірина Володимирівна, яка підписала
тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів,
судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
5) учасник Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»не
визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита
ліквідаційна процедура;
6) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань наявна інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань" відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРУПА
«КАПІТАЛ СТРОЙ»;
7) юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ
СТРОЙ», яке є учасником, має антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації
антикорупційної програми;
8) в учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»
відсутня заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Директор ТОВ «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»

І.В. Румянцева

Код ЄДРПОУ 41074702
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Череповецька, будинок 10-А
п/р 26007050307276, 26006050300928 у банку ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299

№01/02/8 від 01.02.2018 року
Технічні, якісні та кількісні вимоги
щодо закупівлі
Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування
(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2003, аварійне обслуговування мереж теплопостачання, водопостачання,
водовідведення, каналізації та електропостачання)
ДК 021:2015 - 50800000-3

№
п/п

Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Розділ 1. Холодне водопостачання (заміна труб до 3х метрів)
1

2

3

4

5

6

7

8

Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм

м

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових
напірних діаметром 40 мм

м

Прокладання трубопроводу водопостачання з стальних
електрозварювальних труб діаметром 40 мм

м

Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм

м

Прокладання трубопроводу водопостачання з стальних
електрозварювальних труб діаметром 50 мм

м

Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм

м

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових
напірних діаметром 32 мм

м

Прокладання трубопроводу водопостачання з стальних
електрозварювальних труб діаметром 32 мм

м

100

70

30

90

90

100

80

20

Демонтаж трубопроводів водостачання з стальних електрозварювальних
труб діаметром 20, 25 мм
9

10

Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм

м

Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм

м

80

80

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових
напірних діаметром 25, 20 мм
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових
напірних діаметром 25 мм

м
65

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових
напірних діаметром 20 мм

м

Демонтаж трубопроводів водостачання з стальних електрозварювальних
труб діаметром 63 мм

м

Демонтаж трубопроводів водостачання з стальних електрозварювальних
труб діаметром 75мм

м

Прокладання трубопроводу водопостачання з стальних
електрозварювальних труб діаметром 75 мм

м

65

115

70

185

Демонтаж вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних
на трубопроводах iз сталевих труб дiаметром 32 мм

шт

Установлення вентилів, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих
труб діаметром 32 мм

шт

Демонтаж вентилiв, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб
дiаметром 15 мм

шт

Установка вентилiв, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб
дiаметром 15 мм

шт

Установка вентилiв, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб
дiаметром 20 мм

шт

Установка вентилiв, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб
дiаметром 25 мм

шт

Ревізія вентилів, кранів, засувок на трубопроводах з стальних труб
діаметром до 50 мм

шт

Ревізія вентилів, кранів, засувок на трубопроводах з стальних труб
діаметром понад 50 до 100 мм

шт

10

10

10

10

10

10

100

100

24

Замiна згонiв на трубопроводах дiаметром труб до 50 мм

згон
100

25

Заміна гумових прокладок діаметром до 50 мм

шт

26

Заміна гумових прокладок діаметром понад 50

шт

27

Установлення сталевих заглушок на трубопроводi

250
200

заглушка
100

28

Демонтаж засувок діаметром до 100 мм

шт

29

Установка засувок на трубопроводах з стальних труб дiаметром от 50 мм
до 100 мм

шт

50

50

30

Замiна колін на трубопроводах дiаметром труб 50 мм

згон
45

31

Замiна переходів на трубопроводах дiаметром труб 50 мм

згон
38

32

Замiна МРВ дiаметром до 50 мм

шт

33

Замiна МРН дiаметром до 50 мм

шт

34

Встановлення кріплень трубопроводів і дрібних монтажних виробів

шт

35

Встановлення розбірних з'єднань до 50 мм

60
60
1200

згон
30

36

Замiна трійників на трубопроводах дiаметром труб 50 мм

згон
60

37

Ремонт засувок діаметром до 100 мм

шт
50

38

Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром понад 76 мм

39

Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм

м

29

шт
12

40

Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32
до 50 мм

шт

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж
водопостачання чи опаленння діаметром 15 мм

шт

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж
водопостачання чи опаленння діаметром 20 мм

шт

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж
водопостачання чи опаленння діаметром 25 мм

шт

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж
водопостачання чи опаленння діаметром 32 мм

шт

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж
водопостачання чи опаленння діаметром 40 мм

шт

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж
водопостачання чи опаленння діаметром 50 мм

шт

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж
водопостачання чи опаленння діаметром 80 мм

шт

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж
водопостачання чи опаленння діаметром 100 мм

шт

49

Установлення хомутів на трубопроводах. Труби діаметром до 50 мм

шт

50

Установлення хомутів на трубопроводах. Труби діаметром понад 50 до 100
мм

шт

41

42

43

44

45

46

47

48

15

12

10

14

21

17

14

16

8
188
180

51

Аварійне перекриття внутрішньобудинкових мереж тепло-водопостачання

шт
137

52

Зварювальні роботи

53

Прокопування траншей для прокладання ділянок трубопроводів вручну,
група ґрунтів 1-2

м3

Засипання траншей після прокладання ділянок трубопроводів вручну,
група ґрунту 1-2

м3

54

55

56

Виконання гідрвлічних випробувань на міцність та щільність трубопроводів
водопостачання

м шва

15

15
випробув
250

Демонтаж фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100
до 125 мм

шт

Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100
до 125 мм

шт

58

Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм

шт

59

Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром
50 мм

шт

Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром
75 мм

шт

Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром
100 мм

шт

62

Аварійний виклик (денний)

шт

63

Аварійний виклик (нічний)

шт

57

60

61

580

2

4

5
5

5

5
1500
360

Розділ 2. Водовідведення (заміна труб до 5 метрів) КАНАЛІЗАЦІЯ
64

Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних
каналізаційних діаметром 50 мм

м

Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром
50 мм

м

Заміна поліетиленових фасонних частин трубопроводів діаметром до 50
мм

шт

Заміна поліетиленових фасонних частин трубопроводів діаметром понад
50 до 100 мм

шт

Заміна поліетиленових фасонних частин трубопроводів діаметром понад
110 мм

шт

69

Кріплення каналізаційних труб

шт

70

Очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм

65

66

67

68

980

980

250

250

158

м

1200
224

71

Очищення каналізаційних труб діаметром понад 50 до 75 мм

м

72

Очищення каналізаційних труб діаметром понад 75 до 100 мм

м

73

Очищення каналізаційних труб діаметром понад 100 до 200 мм

м

74

Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних
каналізаційних діаметром 100 мм

м

Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром
100 мм

м

75

224
440
350
400

400

Заміна каналiзаційних полiетиленових труб дiаметром понад 50 до 100 мм
76

77

Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100
мм

м

Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром
100 мм

м

300

300

78

Відкачування води, каналізаційних стоків з підвальних приміщень

м3

79

Прокопування траншей для прокладання ділянок трубопроводів вручну,
група ґрунтів 1-2

м3

Засипання траншей після прокладання ділянок трубопроводів вручну,
група ґрунту 1-2

м3

80

15

15

81

Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі

82

Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром
50 мм

шт

Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром
100 мм

шт

84

Аварійний виклик (денний)

шт

85

Аварійний виклик (нічний)

шт

83

2020

м

623
70

70
3300
820

Розділ 3. Електромережі (заміна дротів до повного відновлення
електропостачання)
86

Часткова заміна проводки перерізом 2,5

м

87

Часткова заміна проводки перерізом 4

м

88

Часткова заміна проводки перерізом 6

м

490
200
104

Часткова заміна проводки АПВ 1*10
89

Демонтаж відкритої електропроводки

м

90

Прокладання кабелю АПВ 1*10

м

500
500

Часткова заміна проводки АПВ 1*16
91

Демонтаж відкритої електропроводки

м

500

92

Прокладання кабелю АПВ 1*16

м

500

Часткова заміна проводки АВВГ 3*10+1*6
93

Демонтаж відкритої електропроводки

м

94

Прокладання кабелю АВВГ 3*10+1*6

м

442
442

Часткова заміна проводки АВВГ 3*25+1*16
95

Демонтаж відкритої електропроводки

м

96

Прокладання кабелю 3*25+1*16

м

200
200

Заміна запобіжників 100А
97

Демонтаж запобiжника струм 100 А

шт

98

Монтаж запобiжника струм 100 А

шт

80
80

Заміна запобіжників 250А
99

Демонтаж запобiжника 250 А

шт

100

Монтаж запобiжника 250 А

шт

101

Заміна кріплень під запобіжник 100А

шт

102

Заміна кріплень під запобіжник 250А

шт

103

Усунення причин, викликаючих відсутність напруги (зачистка конактів та їх
з'єднання)

шт

105

Перевірка та заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, пакетних
перемикачів, ввідно-розподільчих пристроїв

шт

Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 1, 2-х i 3-х полюсних на
струм до 25 А

шт

Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 1, 2-х i 3-х полюсних на
струм понад 25 А до 100 А

шт

108

Встановлення пластикових коробів,гофрорукавів під проводку

123
35
62

Дрібний ремонт групових розподільчих щитків і коробок

107

21

обрив

104

106

21

25
600

400

200
м

1000

Заміна ввідного рубильника до 260А
109

Демонтаж ввідного рубильника на струм до 260 А

шт
80

110

Монтаж ввідного рубильника на струм до 260 А

шт
80

Заміна ввідного рубильника понад 260А
111

Демонтаж ввідного рубильника на струм понад 260 А

шт

112

Монтаж ввідного рубильника на струм понад 260 А

шт

20
20

113

Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в
залізобетонних та бетонних стінах та підлогах

шт
45

114

Аварійний виклик (денний)

шт

115

Аварійний виклик (нічний)

шт

900
360

Заміна дротів зовнішнього освітлення на стовбах освітлювальних
116

Демонтаж проводів

км

117

Монтаж проводів

км

118

Установлення датчиків руху

шт

119

Встановлення зовнішніх шкафів електромонтажних

шт

120

Демонтаж ліхтарів освітлення зовнішніх

шт

121

Встановлення ліхтарів освітлення зовнішніх

шт

122

Демонтаж стовбів освітлення

опоpа

123

Монтаж стовбів освітлення

опоpа

124

Заміна ламп зовнішнього освітлення

лампа

0,24
0,24
40
40
50
50
40
40
450

Розділ 4. Теплові мережі (заміна труб до 3х метрів)
125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб
діаметром до 40 мм

м

Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб
діаметром 50 мм

м

Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб
діаметром 32 мм

м

Демонтаж трубопроводiв теплопостачання зi сталевих електрозварних
труб дiаметром 20, 25 мм
Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб
діаметром 20 мм
Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб
діаметром 25 мм
Прокладання трубопроводiв теплопостачання з труб полiетиленових
напiрних дiаметром 20, 25, 32, 40 мм
Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових напірних
діаметром 25 мм

120

100

130

м
360
м
360

м
610

Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових напірних
діаметром 20 мм

м

Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм

м

Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм

м

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб опалення
[поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм

м

610

610

610

100

135

136

137

Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб
діаметром 75 мм

м

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб
діаметром 75 мм

м

60

60

Демонтаж вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних
на трубопроводах iз сталевих труб дiаметром 32 мм

шт

Установлення вентилів, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих
труб діаметром 32 мм

шт

Демонтаж вентилiв, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб
дiаметром 15 мм

шт

Установка вентилiв, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб
дiаметром 15 мм

шт

Демонтаж вентилiв, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб
дiаметром 20 мм

шт

Установка вентилiв, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб
дiаметром 20 мм

шт

Демонтаж вентилiв, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб
дiаметром 25 мм

шт

Установка вентилiв, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб
дiаметром 25 мм

шт

Ревізія вентилів, кранів, засувок на трубопроводах з стальних труб
діаметром до 50 мм

шт

146

Демонтаж засувок діаметром до 100 мм

шт

147

Установка засувок на трубопроводах з стальних труб дiаметром от 50 мм
до 100 мм

шт

138

139

140

141

142

143

144

145

148

Замiна колін на трубопроводах дiаметром труб 50 мм

12

12

25

25

25

25

25

25

90

15

15
згон
30

149

Замiна переходів на трубопроводах дiаметром труб 50 мм

згон
30

150

Замiна МРВ дiаметром до 50 мм

шт

151

Встановлення кріплень трубопроводів і дрібних монтажних виробів

шт

152

Встановлення розбірних з'єднань до 50 мм

30
1800

згон
30

153

Замiна МРН дiаметром до 50 мм

154

Замiна трійників на трубопроводах дiаметром труб 50 мм

шт

30

згон
30

155

Замiна окремих дiлянок трубопроводу дiаметром 25 мм

м

60

156

Замiна окремих дiлянок трубопроводу дiаметром 32 мм

м

157

Заміна окремих ділянок трубопроводу діаметром 40 мм

м

158

Заміна окремих ділянок трубопроводу діаметром 57 мм

м

159

Заміна окремих ділянок трубопроводу діаметром 76 мм

м

160

Заміна окремих ділянок трубопроводу діаметром понад 76 мм

м

161

Установлення хомутів на трубопроводах. Труби діаметром до 50 мм

шт

162

Установлення хомутів на трубопроводах. Труби діаметром понад 50 до 100
мм

шт

Установлення хомутів на трубопроводах. Труби діаметром понад 100 мм

шт

163

80
80
60
70
9
150
150

45
164

Аварійне перекриття внутрішньобудинкових мереж тепло-водопостачання

шт
100

165

Зварювальні роботи

166

Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену

м шва
м

250
1856

Розбирання та відновлення підлоги
167

Розбирання цементних покриттів підлог

м2

168

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2

м2

169

Усунення течії на внутрішньобудинкових трубопроводах

шт

170

Відкачування води, каналізаційних стоків з підвальних приміщень для
ліквідації аварій на системі централізованого опалення

м3

256

Заповнення системи водою з оглядом

м

172

Спускання води із системи

м

173

Установлення кранів повітряних

174

Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб
діаметром 100 мм

комплект

460
1530
85

м
62

175

Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 20 мм

згон

176

Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб понад 20 до 32 мм

згон

177

Аварійний виклик (денний)

шт

178

Аварійний виклик (нічний)

шт

179

Виконання гідрвлічних випробувань на міцність та щільність трубопроводів
опалення
Демонтаж радіаторів

89
1200

171

180

256

16
28
450
320

випробув
264
шт

400

181

Установлення опалювальних радіаторів чавунних

кВт

182

Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3

бак

183

Установлення водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня
нагрівання секції до 4 м2

шт

Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т

185

Прокопування траншей для прокладання ділянок трубопроводів вручну,
група ґрунтів 1-2

м3

Засипання траншей після прокладання ділянок трубопроводів вручну,
група ґрунту 1-2

м3

Директор ТОВ «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»

5
5

184

186

40

насос

5
15

15

І.В. Румянцева

Код ЄДРПОУ 41074702
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Череповецька, будинок 10-А
п/р 26007050307276, 26006050300928 у банку ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299

№01/02/9 від 01.02.2018 року

Гарантійний лист
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ» в особі
директора Румянцевої Ірини Володимирівни гарантує дотримання вимог Додатку 2
тендерної документації при розрахунку тендерної пропозиції.

Директор ТОВ «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»

І.В. Румянцева

Код ЄДРПОУ 41074702
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Череповецька, будинок 10-А
п/р 26007050307276, 26006050300928 у банку ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299

№01/02/10 від 01.02.2018 року

Гарантійний лист
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ» в особі
директора Румянцевої Ірини Володимирівни гарантує надання послуг з ліквідації аварійних
ситуацій в навчальних закладах Замовника протягом одного робочого дня з моменту
надходження заявки в будь-який час доби та дня тижня.

Директор ТОВ «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»

І.В. Румянцева

Код ЄДРПОУ 41074702
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Череповецька, будинок 10-А
п/р 26007050307276, 26006050300928 у банку ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299

№01/02/11 від 01.02.2018 року

Гарантійний лист
на підтвердження відсутності застосованих до учасника санкцій
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ» в особі
директора Румянцевої Ірини Володимирівни підтверджує, що учасник закупівлі Товариство
з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ» не перебуває у списку суб’єктів
господарювання до яких застосовані санкції згідно із Законом України «Про санкції», Указом
Президента України № 133/2017 від 15 травня 2017 року, рішенням РНБО України від від 28
квітня 2017 року.

Директор ТОВ «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»

І.В. Румянцева

Проект договору
ДОГОВІР № ____-___
м. Дніпро

«__» ___________ 201_ року

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, іменоване надалі
(Замовник), в особі директора Сушко Ксенії Анатоліївни, діючого на підставі Положення, з
однієї Сторони,
та Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ» в
особі директора Румянцевої Ірини Володимирівни, що діє на підставі Статуту (далі —
Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі Договір):
І. Предмет договору
1.1.Виконавець зобов'язується у 2018 році надати «Послуги з різних видів ремонту
і технічного обслуговування (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, аварійне обслуговування мереж
теплопостачання, водопостачання, водовідведення, каналізації та електропостачання)»
(надалі – послуги), ДК 021:2015 – 50800000-3, згідно з переліком послуг, за цінами та у
кількості, визначеними у Додатку № 1 до Договору у навчальних закладах, перелік яких
визначений у Додатку № 2 до Договору, а Замовник - прийняти і оплатити послуги.
1.2. Обсяги закупівлі послуг, можуть бути зменшені залежно від реального
фінансування видатків.
II. Якість послуг
2.1.Виконавець повинен надавати послуги з належною якістю та відповідно до норм
чинного законодавства України, характеристик, правил тощо з врахуванням застосування
заходів із захисту довкілля. Гарантійний термін наданих послуг складає 3 (три) роки.
III. Ціна договору
3.1.Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України та визначені у
Додатку №1 до Договору.
3.2. Загальна сума Договору становить – _________грн ___ коп. (ціна прописом), (у
тому числі ПДВ 20% - _________ грн. або без ПДВ.)
3.3. Вартість фактично наданих послуг визначається в Актах наданих послуг або
виконаних робіт форми КБ-2В та довідках про вартість і витрати форми КБ-3 (далі-Акт),
виходячи із загальної кількості фактично наданих послуг у місяць.
3.4. Подальша реєстрація юридичних та фінансових бюджетних зобов’язань по
даному договору здійснюється Замовником згідно вимог ст.48, 49 Бюджетного Кодексу
України за наявності затвердження кошторисних призначень в межах ціни визначеної у
п.3.3. цього Договору.
3.5. При відсутності додаткових коштів сторони можуть зменшити обсяг закупівлі без
зміни ціни за одиницю та відповідно зменшити загальну суму договору до розміру
фактичного обсягу видатків замовника.
3.6. Загальна сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
IV. Порядок приймання наданих послуг та здійснення оплати
4.1. До 05-го числа місяця, наступного за звітним Виконавець дає Замовнику Акт і
рахунок на оплату. Замовник підписує Акт, засвідчує підпис печаткою і у 3-денний термін
повертає один примірник Акту Виконавцю.

Розрахунки проводяться Замовником по факту надходження бюджетних коштів у
безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця
протягом десяти днів з дати підписання Сторонами Акту.
4.2. У разі мотивованої відмови Замовника прийняти надані послуги, Сторонами у 3денний термін складається рекламаційний акт з переліком претензій Замовника, які
Виконавець має усунути в розумні строки та за власний рахунок. У разі не підписання Акту
Замовником або відсутності мотивованої відмови Замовника протягом визначеного строку,
послуги згідно наданого Виконавцем Акту вважаються наданими та підлягають оплаті на
умовах цього Договору.
4.3.Розрахунки за надані послуги здійснюються відповідно до ч.1 ст.49 Бюджетного
кодексу України.
4.4.У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги
здійснюється з дати отримання Замовником бюджетних коштів на фінансування закупівлі
на свій реєстраційний рахунок.
V. Надання послуг
5.1. Строк надання послуг: до 31.12.2018 року.
5.2. Місце надання послуг: м. Дніпро, навчальні заклади замовника відповідно до
Дислокації (Додаток 1).
VI. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за надані послуги;
6.1.2. Приймати надані послуги згідно з Акту;
6.1.3. Підписати Акт впродовж трьох робочих днів з моменту отримання від
Виконавця.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем
більше 30 календарних днів, повідомивши про це його в строк 10 днів;
6.2.2. Контролювати надання послуг, передбачених цим Договором;
6.2.3. Зменшувати загальну суму цього Договору залежно від реального
фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного
оформлення документів, зазначених у пункті 4.1. розділу IV цього Договору (відсутність
печатки, підписів тощо).
6.2.5. Ініціювати внесення змін до цього Договору.
6.3. Виконавець зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити надання послуг у в порядку та у строки, встановлені цим
Договором;
6.3.2.Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим
розділом II цього Договору;
6.3.3.Надавати Замовнику Акти для перевірки і підписання.
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;
6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням із Замовником;
6.4.3. вимагати від Замовника забезпечення доступу у приміщення, будинків і споруд
для ліквідації аварій, усунення недоліків санітарно-технічного та інженерного обладнання,
його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів у порядку,
визначеного чинним законодавством і цим договором;
6.4.4. залучати на договірних засадах фізичних та юридичних осіб для надання
послуг, що є предметом цього Договору.

6.4.5. Ініціювати внесення змін до цього Договору.
6.5. Істотні умови договору не можуть змінюватися до повного виконання зобов’язань
сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків
Замовника;
2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе
до збільшення суми, визначеної у договорі;
3) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання
товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених
об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили,
затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до
збільшення суми, визначеної в договорі;
4) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості
товарів, робіт і послуг);
5) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких
ставок;
6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики
індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або
показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі
про закупівлю, у порядку зміни ціни;
7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої статті 36 Закону
України «Про публічні закупівлі».
6.6. Зміни умов договору регулюються законодавчими актами та викладаються у
додатковій угоді.
6.7. Всі відносини між Замовником та Виконавцем після укладання договору
регулюються нормами чинного законодавства.
VII. Відповідальність сторін
7.1.Відповідальність сторін за неналежне виконання договору встановлюється цим
Договором та згідно з діючим законодавством України.
7.2. За порушення умов зобов’язань з якості наданих послуг, стягується штраф у
розмірі 20 % вартості неякісних послуг.
7.3.У разі несвоєчасної оплати послуг, наданих відповідно до умов цього
Договору, Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ
від суми заборгованості за кожний день прострочення.
VIIІ. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили,
які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія,
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні
документи визначені чинним законодавством.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10
днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
ІX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у
судовому порядку.
X. Строк дії договору
10.1. Цей договір набуває чинності з дня підписання обома сторонами і діє до
31.12.2018 р., в частині проведення розрахунків - до повного їх здійснення.
10.2. Дія договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення
процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків
суми, визначеної у договорі, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому
порядку.
10.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу.
XІ. Інші умови
11.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими
угодами, які стають невід'ємною частиною цього Договору.
11.2. При зміні реквізитів Сторони зобов’язуються повідомляти письмово одна одну
протягом 3-х (три) робочих днів з моменту такої зміни.
XII. Додатки до договору
12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:
- Додаток №1 (перелік, ціни та кількість послуг);
- Додаток №2 (перелік навчальних закладів, за якими надаються послуги).
XIІІ. Місцезнаходження та банківські
реквізити сторін
Замовник:
Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
49000, м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 75А
код ЄДРПОУ 40506248
банк ГУДКСУ у Дніпропетровській обл.
МФО 805012
р/р_________________________________
тел.: (056) 744-63-14

_______________

Виконавець:
Товариство з обмеженою
відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ
СТРОЙ»
Адреса: 49000, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Череповецька, будинок 10-А
тел: +380968172141
Код ЄДРПОУ: 41074702
МФО 305299
р/р26007050307276,26006050300928
в ПАТ КБ Приватбанк, м. Дніпро

Директор __________________Румянцева І.В.

З умовами договору згодні

Директор ТОВ «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»

І.В. Румянцева

Код ЄДРПОУ 41074702
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Череповецька, будинок 10-А
п/р 26007050307276, 26006050300928 у банку ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299

№01/02/12 від 01.02.2018 року

Інформаційна довідка
щодо впровадження учасником заходів запобігання забруднення навколишнього
середовища
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ» під час надання
послуг, що є предметом закупівлі, дотримується вимог чинного законодавства із захисту
довкілля, послуги, що є предметом закупівлі, відповідатимуть основним вимогам державної
політики України в галузі захисту довкілля та вимогам природоохоронного законодавства.
Під час виконання надання послуг, що є предметом закупівлі, із застосуванням машин і
механізмів здійснюються заходи із забезпечення техногенної і пожежної безпеки, охорони
атмосферного повітря, безпечних умов праці. На робочих місцях, на будівельному майданчику і
в навколишньому середовищі забезпечується дотримання регламентованих у ДСН 3.3.6.037,
ДСН 3.3.6.039 та ДСН 3.3.6.042 безпечних рівнів звукових та вібраційних навантажень і впливу
на мікроклімат від роботи будівельних машин, транспортних засобів, засобів механізації та
інструменту.
Крім цього, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ» під
час надання послуг своєчасно запобігає виникненню аварійних ситуацій, здійснює збирання та
вивезення на звалище сміття та відходів, які утворюються під час надання послуг, не допускає
розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на грунт, під час експлуатації
будівельних машин і механізмів здійснює заходи щодо зниження токсичності, компенсує шкоду,
заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на довкілля, для надання послуг
використовує виключно якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого
природоохоронного законодавства.

Директор ТОВ «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»

І.В. Румянцева

Код ЄДРПОУ 41074702
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Череповецька, будинок 10-А
п/р 26007050307276, 26006050300928 у банку ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299

№01/02/13 від 01.02.2018 року

ЛИСТ-ПОЯСНЕННЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ» в особі
директора Румянцевої Ірини Володимирівни повідомляє, що на виконання вимог тендерної
документації Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ» у
складі тендерної пропозиції надано кошторисну документацію згідно з Додатком 2
тендерної документації (загальна договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів,
розрахунок загальновиробничих витрат, пояснювальна записка) та тендерну пропозиції за
формою згідно Додатку №1 до тендерної документації.
Відповідно до ч. 2 ст. 27 ЗУ «Про публічні закупівлі» у разі якщо оголошення про
проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини
четвертої статті 10 цього Закону у день і час закінчення строку подання тендерних
пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі, електронною
системою закупівель автоматично розкривається частина тендерної пропозиції з
інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним
критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі.
Враховуючи, що у разі оприлюднення оголошення про проведення процедури
закупівлі відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, розкриття
документів, поданих у складі тендерної пропозиції передує проведенню аукціону,
Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ» файлам з
кошторисною документацією згідно з Додатком 2 тендерної документації (загальна
договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих
витрат, пояснювальна записка) та тендерною пропозицією надано тип файлу відповідно
«Цінвоа пропозиція» та «Кошторисна документація» з метою збереження ціни
конкурентною, у звязку з чим вони будуть доступні до перегляду після проведення аукціону.

Директор ТОВ «ГРУПА «КАПІТАЛ СТРОЙ»

І.В. Румянцева

