
 

ЗАПИТ 

щодо участі у конкурсі із визначення постачальників (виконавців) при здійсненні 

закупівлі: Улаштування САТ (ЦПЗ  № 2 Бучач)  

 

1. Замовник:  

1.1. Найменування:  

Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”  в особі 

Тернопільської дирекції  

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  01192220  

1.3. Місцезнаходження: вул. Чорновола, 1 м. Тернопіль 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника:  2600230100420  

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками  (прізвище, 

ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду 

міжміського телефонного зв'язку, e-mail): провідний інженер відділу будівництва, 

експлуатації будівель і споруд Пушкар Ярослав Михайлович, тел. 067 4002519,     

тел./факс (0352) 43-10-43, адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. В.Чорновола, 1 

2. Адреса веб-порталу на якому розміщується інформація про закупівлю: www.ukrposhta.com 

3. Інформація про проведення конкурсу, наведена у Додатку № 5 цього Запиту. 

4. Інформація про предмет закупівлі:  

4.1. Найменування предмета закупівлі: Улаштування САТ (системи автономного 

теплопостачання) ЦПЗ (Центру поштового зв’язку) Бучач,  ДСТУ БД.1.1-1:2013. 

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання конкурсних 

пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри (технічна 

специфікація – Додаток № 1 до цього запиту): 

4.3. Строк поставки товарів або надання послуг:  до 31.12.2014 року. 

5. Основні умови договору: Додаток № 3 до запиту. 

6. Строк дії конкурсних пропозицій: 120 днів. 

7. Подання конкурсних пропозицій:  

7.1. Місце та спосіб подання:   Особисто або поштою. 

7.2. Строк: До 10 год. 00 хв. 04  грудня 2014 року. 

7.3. Замовник залишає з собою право змінити запит, або відкликати його, про що обов‘язково 

повідомляються учасники, яким надано запит. Строк подання конкурсних пропозицій, у разі 

внесення змін до запиту, змінюється, з метою надання учасникам можливості внесення змін до 

конкурсної документації, про що обов‘язково повідомляються учасники, яким відправлено 

запит. 

7.4. Всі витрати Учасника, пов‘язані із збиранням документів, складанням та направленням 

конкурсної пропозиції несе Учасник. У разі якщо Учасника не визнано переможцем, Запит 

змінено або відкликано, витрати Учасника, пов‘язані із збиранням документів, складанням та 

направленням конкурсної пропозиції останньому не компенсуються. 

 

8. Перелік документів, що має бути поданий учасником (в конверті з конкурсними 

пропозиціями): 

8.1. Реєстр документів. 

8.2. Конкурсна пропозиція (згідно Додатку № 2). 

8.3. Опис пропонованого товару (обсягів робіт) у відповідності до Технічної специфікації 

(Додаток № 1); 

8.4. Оригінал або нотаріально завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб підприємців з позначкою про відсутність інформації про те, що Учасника 

визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна 

процедура;. 

8.5. Оригінал або нотаріально завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб підприємців.  

8.6. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб), для фізичних осіб – копія паспорту та 

ідентифікаційного номера. 

 



 

 



 

 

Додаток  № 1  

     
  

ТЕХНІЧНА  СПЕЦИФІКАЦІЯ 
    

                              Влаштування САТ  Центру поштового зв'язку №2 м. Бучач 
            Тернопільської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта»  
            по вул. Галицька, 42, м. Бучач, Тернопільської області 
 

                                                         Відомість обсягів робіт 

 
    

№ 
п/п 

 
Найменування робіт  

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  тепломеханічна частина       

          

1 Установлення котлiв стальних жаротрубних 
пароводогрiйних на рiдкому паливi або газi 
теплопродуктивнiстю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год] 

шт 1 
  

2 Установлення бакiв розширювальних круглих i 
прямокутних мiсткiстю 0,08 м3 

шт 1 
  

3 Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, 
маса агрегату до 0,1 т 

шт 4 
  

4 Монтаж гідравлчної стрілки шт 1   

5 Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, 
пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi 
пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], 
дiаметр умовного проходу 15-25 мм 

шт 1 

  

6 Установлення фiльтрiв для очищення води у 
трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм 

шт 3 
  

7 Монтаж фільтра помякшення води шт 1   

8 Установлення бакiв розширювальних круглих i 
прямокутних мiсткiстю 0,3 м3 

шт 1 
  

9 Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40 
мм 

шт 2 
  

10 Виготовлення підставки під бак т 0,0213   

11 Монтаж підставки під бак т 0,0213   

12 Монтаж димових труб 200 мм т 0,33   

13 Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних 
водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 15 мм 

м 1 
  

14 Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 
зi стальних електрозварних труб дiаметром 18 мм 

м 3 
  

15 Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних 
водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 20 мм 

м 16 
  

16 Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 
зi стальних електрозварних труб дiаметром 25 мм 

м 12 
  

17 Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 
зi стальних електрозварних труб дiаметром 32 мм 

м 31 
  

18 Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 
зi стальних електрозварних труб дiаметром 38 мм 

м 3 
  

19 Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 
зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм 

м 2 
  

20 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм м 68   

21 Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром до 
76 мм сталлю оцинкованою, товщина iзоляцiйного шару 
40 мм 

м 13 
  

22 Грунтування металевих поверхонь за два рази 
грунтовкою ГФ-0119 

м2 14 
  

23 Грунтування металевих поверхонь за один раз лаком 
БТ-577 

м2 14 
  



 

1 2 3 4 5 

24 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

м2 6 
  

25 Iзоляцiя арматури при дiаметрi трубопроводу до 65 мм шт 15   

26 Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 0, 
25 м2 

грати 1 
  

27 Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,6 мм, дiаметром до 250 мм 

м2 7,85 
  

28 Iзоляцiя повітропроводів м2 8   

  Локальний кошторис 2-2-3 на газопостачання внутрішнє     

        

29 Прилади, що монтуються на технологiчному 
трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, 
iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор 
тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; 
проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- 
метрiв], дiаметр трубопроводу до 20 мм 

шт 5 

  

30 Монтаж лічильника газового, дiаметром 25 мм шт 1   

31 Установлення фiльтрiв для очищення газу вiд 
механiчних домiшок дiаметром до 50 мм 

шт 1 
  

32 Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних 
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм 

м 10 
  

33 Грунтування металевих поверхонь за два рази 
грунтовкою ГФ-021 

м2 0,785 
  

34 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь за 2 
рази емаллю ПФ-115 

м2 0,785 
  

          автоматизацію та електроживлення котельні     

        

35 Монтаж системи керування шафа 1   

36 Датчик температури опалення шт 1   

37 Датчик температури бойлера шт 1   

38 Датчик зовнішньої температури шт 1   

39 Модуль функціональний плата 1   

40 Конструкцiї для установлення приладiв, маса до 1 кг шт 3   

41 Датчик тиску газу шт 2   

42 Установлення манометрiв з триходовим краном i 
трубкою-сифоном 

комплект 12 
  

43 Установлення термометрiв в оправi прямих та кутових комплект 8   

44 Установлення манометрiв електроконтактних комплект 2   

45 Конструкцiї для установлення приладiв, маса до 1 кг шт 1   

46 Датчик кімнатної температури шт 1   

47 Монтаж сигналізатора газу шт 1   

48 Конструкцiї для установлення приладiв, маса до 1 кг шт 4   

49 Датчик на метан шт 2   

50 Датчик на окис вуглецю шт 1   

51 Датчик температурний шт 1   

52 Конструкцiї для установлення приладу сигналізації шт 1   

53 Монтаж світлозвукової сигналізації шт 1   

54 Пульт аварійної сигналізації місцевий та дістанційний шт 2   

55 Пристрій звязку з обєктом шт 1   

56 Монтаж вимикача кiнцевого шт 1   

57 Монтаж датчика рівня води шт 1   

58 Монтаж датчика рівня води регулятора шт 3   

59 Щит живлення котельні шт 1   

60 Свiтильник для ламп розжарювання iз пiдвiшуванням на 
гак у примiщеннях iз пiдвищеною вологiстю та пильнiстю 

шт 8 
  

61 Свiтильник з люмiнесцентними лампами, що 
установлюється окремо, на штирях, кiлькiсть ламп у 
свiтильнику 2 

шт 2 
  

62 Розетка штепсельна заглибленого типу при схованiй 
проводцi 

шт 1 
  



 

1 2 3 4 5 

63 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi 
або колонi, струм до 100 А 

шт 5 
  

64 Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються 
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз 
крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного 
проходу до 25 мм 

м 40 

  

65 Провiд перший одножильний або багатожильний у 
загальному обплетеннi у прокладених трубах або 
металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2 

м 90 
  

66 Провiд перший одножильний або багатожильний у 
загальному обплетеннi у прокладених трубах або 
металорукавах, сумарний перерiз до 6 мм2 

м 110 
  

67 Провiд, що прокладається у коробах, сумарний перерiз 
до 6 мм2 

м 20 
  

68 Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 
у лотках 

м 70 
  

69 Провiд перший одножильний або багатожильний у 
загальному обплетеннi у прокладених трубах або 
металорукавах, сумарний перерiз до 6 мм2 

м 50 
  

70 Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються 
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз 
крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного 
проходу до 25 мм 

м 30 

  

71 Прокладання лоткiв м 18   

72 Прокладання коробiв м 10   

73 Прокладання стальних труб iз крiпленням накладними 
скобами, дiаметр труб до 40 мм 

м 4 
  

74 Прокладання стальних труб iз крiпленням накладними 
скобами, дiаметр труб до 80 мм 

м 16 
  

  приміщення котельні     

        

75 Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального 
призначення об'ємом до 5 м3 

м3 0,1 
  

76 Мурування перегородок армованих з цегли керамiчної 
товщиною в 1/4 цегли при висотi поверху до 4 м 

м2 15,96 
  

77 Заповнення вiконних прорiзiв м2 2   

78 Установлення дверних блокiв , площа прорiзу до 3 м2 м2 3,78   

79 Пробивання отворiв дiаметром понад 25 мм в цегляних 
стiнах при товщинi стiни в 2 цеглини вручну 

отв. 2 
  

  система опалення     

        

80 Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг шт 13   

81 Розбирання трубопроводiв центрального опалення на 
зварюваннi, дiаметр трубопроводу до 50 мм 

м 194 
  

82 Навантаження смiття вручну т 2,036   

83 Перевезення сміття до 20 км т 2,036   

84 Установлення радiаторiв стальних кВт 29,63   

85 Установлення покажчикiв рiвня кранового типу комплект 13   

86 Установлення кранiв повiтряних комплект 28   

87 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 20 мм 

м 135 
  

88 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 25 мм 

м 38 
  

89 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 32 мм 

м 12 
  

90 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 40 мм 

м 9 
  



 

 

 

 

6 

1 2 3 4 5 

91 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм м 194   

                                 котельня     

        

92 Елемент програмно-логічного керування, модуль 
мікропроцесорного контролю 

шт 1 
  

93 Котел теплофікаційний і водогрійний, що працює на 
рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність 
до 1 Гкал/год 

котел 1 
  

 

 

 

 

(дата) 

(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності) 
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Додаток № 2 

 

ФОРМА КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  
1. Після вивчення Вашого запиту, та на його виконання, ми, уповноважені на підписання 

Договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати  зазначене, як це буде обумовлено 

Замовником у разі акцепту нашої конкурсної пропозиції. 

Ми зобов'язуємося виконувати свої зобов’язання відповідно до визначених нами умов та ціни 

пропозиції у відповідності до отриманого запиту (з включенням всіх додаткових витрат, витрат на 

доставку, податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені 

Учасником, згідно із законодавством України) на загальну суму: 

 

№ 

п/п 

Найменування предмету 

закупівлі (частини): 

Кількість 

одиниць 

Ціна, грн. 

без ПДВ 
ПДВ, грн. 

 

Загальна 

вартість,                 

грн. з ПДВ. 

 

1 

 

Улаштування САТ (системи 

автономного теплопостачання)  

ЦПЗ № 2  Бучач, вул. 

Галицька,42  
 

 

Один 

об’єкт 
   

 Загальна  вартість пропозиції:     

 

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі 

умови, передбачені нашою пропозицією.  

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня, 

що встановлений у запиті як останній день подання конкурсних пропозицій.  

4. Ми згодні дотримуватися умов своєї пропозиції протягом дії договору. Наша пропозиція 

буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення  

зазначеного терміну. 

5. До того часу, поки між нами не буде підписано Договору про закупівлю, буде діяти ця 

конкурсна пропозиція та основні умови договору про закупівлю. 

 

 

 

(дата) 

(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності) 
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Додаток № 3 
 

 

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ 

1. Предмет Договору – Улаштування САТ ( системи автономного теплопостачання)  (ЦПЗ № 2 

Бучач),  Центру  поштового зв’язку Тернопільської дирекції УДППЗ "Укрпошта"  м. Бучач,  вул. 

Галицька,42,  ДСТУ БД.1.1-1:2013,   

2. Термін виконання робіт: з дня підписання договору Сторонами до  31 грудня 2014 року. 

3.  Умови  та порядок розрахунків:  

    - 30 % (тридцять відсотків) від загальної вартості робіт  Замовник оплачує авансом до початку 

виконання робіт; 

    - оплата проводиться  протягом 5 (п’яти) банківських днів після підписання актів виконаних робіт 

Сторонами. 

4. Місце виконання робіт : м. Бучач, вул. Галицька,42  

5. Відповідальність сторін: 

     - разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань по договору, Виконавець сплачує 

Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно виконаних умов, за 

кожен день прострочення.; 

     - сплата пені, передбаченої цим договором, не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань. 

6. Замовник має право зменшувати обсяги закупівлі залежно від реального фінансування видатків. 

 

 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції 

переможця та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного 

виконання зобов'язань сторонами, крім випадків, передбачених законодавством, зменшення обсягів 

закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого сторонами зменшення ціни 

договору про закупівлю та відповідної кількості продукції. 

 

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю 

вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові 

наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України. 

 

 

 

Ми згодні з тим, що зазначені  умови будуть включені до Договору про закупівлю. 

 

 

 

 

 

............................................................ 

(підпис) 

............................................................... 

(посада) 

............................................................М. П. 
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Додаток № 4 

                                                                                                       

 

 

 

ОФОРМЛЮЄТЬСЯ НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ УЧАСНИКА 

 (назва, поштові, банківські  реквізити, тел./факс учасника) 

 

 

місто ________ 

_____________________ (дата прописом) 

 

Довіреність 

Цією довіреністю уповноважується _______________ (посада, ПІБ), паспорт _______ (серія) 

№___________ ,виданий ___________________ (ким) «____» ____________ ______ року на право 

представляти інтереси ________________________ (найменування учасника закупівлі) під час 

проведення ____________________________ (найменування Замовника) закупівлі 

____________________ (назва предмету закупівлі) з усіма правами, що необхідні для здійснення 

такого роду повноважень, в тому числі: подавати заявки, запити та інші документи, отримувати 

відповіді на запити, подавати Замовнику конкурсну пропозицію,  подавати роз’яснення щодо змісту 

конкурсної пропозиції, а також вчиняти інші дії, передбачені законодавством України для такого 

роду повноважень та які на думку представника будуть доцільними для правильного та ефективного 

ведення справ від імені ___________________ (найменування учасника).  

 

Довіреність видана строком на _________________ і дійсна до _____________ . 

 

____________________ Зразок підпису уповноваженої особи. 

 

_______________ (посада та ПІБ керівника учасника) 

 

_______________ підпис керівника учасника 

 

М.П. (за наявності)* 
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Додаток № 5  

до запиту 

 

Інформація про проведення конкурсу із визначення постачальників (виконавців) при 

здійсненні закупівлі 

 

1. Конкурсна комісія визначає переможця  конкурсу з  числа учасників, конкурсні пропозиції яких 

подані та оформлені у відповідності до запиту,  на основі  критеріїв і методики оцінки, зазначених у 

запиті.  

2. Замовник та учасники не можуть ініціювати переговори з питань внесення змін до змісту поданої 

конкурсної пропозиції. 

3. Замовник відхиляє конкурсну пропозицію, у разі якщо: 

1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у запиті; 

2) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення  договору 

про закупівлю;  

3) учасник  визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита 

ліквідаційна процедура; 

4) конкурсна пропозиція не відповідає умовам запиту; 

5) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту; 

6) пропозиція подана учасником, який є пов‘язаною особою з іншими учасниками конкурсу; 

 

3.1. Замовник відміняє закупівлю та відкликає Запити, у разі: 

1) відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг або скорочення видатків на 

здійснення закупівлі; 

2) виявлення факту змови учасників;  

3) ціна найбільш вигідної конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на 

фінансування закупівлі;  

4) здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; 

5) до оцінки допущено менше двох конкурсних пропозицій. 

  

4. За результатами оцінки конкурсною комісією конкурсних пропозицій учасників складається 

протокол, в якому міститься висновок про визначення постачальника (виконавця) при здійсненні 

закупівель товарів, робіт та послуг без застосування процедур, передбачених Законом України «Про 

здійснення державних закупівель», конкурсна пропозиція якого визначена як найбільш економічно 

вигідна, тобто така, яка відповідає всім критеріям та  умовам,  визначеним  у запиті,  та  визнана  

найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій. 

5. Замовник   має   право   звернутися   за    підтвердженням інформації,   наданої   учасником,  до  

органів  державної  влади, підприємств,  установ, організацій відповідно до їх компетенції 

6. У разі необхідності, Замовник може звертатись до експертних чи інших спеціалізованих установ, 

підприємств чи організацій із запитами щодо надання висновків, необхідних для прийняття рішень 

про визначення переможця конкурсу, а учасник згоден з тим, що інформація, наведена ним у 

конкурсній пропозиції може бути використана замовником з цією метою. 

7. Про прийняті рішення щодо відхилення конкурсних пропозицій, визначення переможця, відміни 

закупівлі, конкурсна комісія повідомляє учасників конкурсу протягом 5 робочих днів, з дня 

прийняття рішення. 

 

 

 

  


