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ТЕНДЕР № SWaSAD-1-07/14 
ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

 
   
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАМОВЛЕННЯ  
 
Метою проведення тендеру є конкурсний відбір постачальника обладнання та виконавця робіт  
згідно з технічним завданням (Додаток 3) у рамках виконання проекту міжнародної технічної 
допомоги (МТД) «Вода для агросектору Криму» та у відповідності до чинного законодавства 
України.  
 
Замовник: «Інститут розвитку аграрних ринків» 
Юридична адреса: 01001, Київ, Україна, вул. Михайлівська, 24Б,  оф. 83, 01001, Україна. 
Поштова адреса: 01001, Київ, Україна, вул. Михайлівська, 24Б,  оф. 83, 01001, Україна. 
 
Інформація, додаткові питання або роз’яснення за електронною адресою: tender@amdi.org.ua або 
тел. 044-490-7078, факс: 044-278-1287. 
 
Умови:  Замовлення здійснюється за процедурою закритого тендеру по напрямках, зазначених у 
Додатку 3.  
 
Місце та кінцевий строк прийняття тендерних пропозицій: за поштовою адресою замовника до 
17 год. 45 хв. 21 лютого 2014 р. (особисто або поштою)  
 
Строки постачання послуг : згідно з планом постачання, наданим у Додатку 3, але не пізніше 
30 травня 2014 р. 
 
Ознайомитись з умовами, вимогами, процедурами, тощо, учасник тендеру може в цій Тендерній 
інструкції, яка також викладена на сайті www.amdi.org.ua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вода для агросектору Криму 
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 2. ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ ТЕНДЕРУ  
 
1. Загальна частина  
1.1. Замовник оголошує тендер на відбір постачальників обладнання та виконавців робіт згідно з 
технічним завданням (Додаток 3) у рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги 
(МТД) «Вода для агросектору Криму», згідно з процедурами та умовами, визначеними у цій 
тендерній документації.  
1.2. У відповідності з вимогами цієї Інструкції учасники повинні відповідати кваліфікаційним 
вимогам, які визначені у даній Інструкції та додатках до неї.  
1.3. Умовою цього тендеру є те, що кожний учасник подає свою пропозицію у належно оформленому 
вигляді згідно з вказаними нижче вимогами.  
1.4. Учасник несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його пропозицій, а Замовник у 
будь-якому випадку не є відповідальним за ці витрати незалежно від результату проведення тендеру.  
 
2. Надання роз'яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї  
2.1. Учасник має право не пізніше ніж за три календарних дні до закінчення строку подання 
тендерних пропозицій звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації, 
продублювавши запит електронною поштою. Замовник протягом одного робочого дня повинен дати 
відповідь на запит учасника електронною поштою.  
2.2. Не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення строку подання тендерних пропозицій замовник 
має право з власної ініціативи чи за результатами запитів учасників внести зміни до тендерної 
документації та повідомити про зазначені зміни всіх учасників, яким замовник подав тендерну 
документацію, продублювавши зміни електронною поштою.  
 
3. Мова пропозиції  
3.1. Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозицій, та підготовлені безпосередньо 
учасником повинні бути складені українською або російською мовами.  
3.2. Якщо учасник торгів не є резидентом України, він може додатково подавати свою тендерну 
пропозицію англійською мовою.  
 
4. Зміст тендерної пропозиції  
4.1 Пропозиція, що подається учасником, повинна містити наступні документи та інформацію:  

1) Заповнену форму згідно з Додатком 1 тендерної документації; 
2) Документальне підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним 

вимогам згідно Додатку 2;  
3) Історію організації, участь у аналогічних проектах за останні 5 років;  
4) Технічну пропозицію, що має включати план поставок та виконання робіт (календарний 

графік); 
5) Цінову пропозицію, яка повинна включати вартість робіт з реконструкції свердловин, 

вартості обладнання, доставки та пусконалагоджувальних робіт. 
 

 4.2. Для правильного оформлення тендерної пропозиції учасник вивчає всі інструкції, форми, 
таблиці та специфікації, наведені у тендерній документації. Неспроможність подати всю інформацію, 
що потребує тендерна документація, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на 
ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції. 
4.3. Документи, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї тендерної документації у 
складі тендерної пропозиції, але не передбачені чинним Господарським кодексом для суб'єктів 
підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї тендерної 
пропозиції, про що такий учасник повинен зазначити у своїй тендерній пропозиції.  
4.4. Учасник має право подати лише одну тендерну пропозицію.  
4.5. Підготовка та подання альтернативних тендерних пропозицій за тим самим лотом умовами даної 
тендерної документації не передбачається. 
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5. Вимоги до оформлення тендерної пропозиції  
5.1. Тендерна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи 
учасника.  
5.2. Документи тендерної пропозиції опечатуються в одному конверті, який у місцях склеювання 
повинен містити відбиток печатки учасника (крім підприємців, що здійснюють діяльність без 
печатки згідно чинного законодавства) та на якому повинно бути зазначено:  
- дати та час відправки/доставки; 
- адресу та назву замовника; 
- адресу та назву учасника; 
- назву тендера. 
5.3. Якщо конверт, що містить тендерну пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не 
промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, такий конверт не приймається і 
повертається відправнику.  
5.4. На запит учасника замовник підтверджує отримання його тендерної пропозиції із зазначенням 
дати та часу отримання.  
 
6. Ціни  пропозиції  
6.1. До кінцевої вартості тендерної пропозиції включаються усі витрати учасника, в тому числі, прямі 
витрати та накладні витрати. Учасник повинен зазначити у формі тендерної пропозиції згідно з 
Додатком 1 загальну вартість робіт, обладнання та терміни виконання технічного завдання.  
6.2. Загальна вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені 
без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або 
коригуванню.  
6.3. Закупівля здійснюється в рамках Проекту USAID «Вода для агросектору Криму» що 
впроваджується в Україні, керуючись Угодою між урядом України ї Урядом Сполучених Штатів 
Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року.  Відповідно 
до цієї Угоди та законодавства України існує порядок звільнення від податку на додану вартість 
товарів та послуг, що закуповуються на митній території України в рамках проектів міжнародної 
технічної допомоги, який буде застосований щодо предмету закупівлі. 
 
7. Валюта  пропозиції  
7.1. Ціни зазначаються у гривнях. Учасник-нерезидент може надавати пропозиції вартості робіт у 
доларах США. Така пропозиція буде конвертована у гривні по курсу Національного Банка України 
на день розгляду тендерним комітетом. 
7.2. Оцінка вартості тендерних пропозицій буде здійснюватися у гривнях.  
 
8. Строк дії тендерної пропозиції  
8.1. Пропозиції залишаються чинними протягом 20 календарних днів з моменту закінчення строку 
подання тендерних пропозицій. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється, як 
невідповідна.  
8.2. До закінчення строку дії пропозиції замовник має право вимагати від учасника продовжити 
період дії пропозиції на додатковий конкретний період часу. Запит та відповіді учасника подаються у 
письмовій формі або засобами зв'язку. 
  
9. Кваліфікаційні вимоги до учасників  
9.1. Згідно з даною інструкцією та Додатком 2 учасник подає як частину пропозиції документи, що 
підтверджують кваліфікацію учасника.  
9.2. Оцінка відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам здійснюється на підставі 
письмових документів, наданих учасниками у складі кваліфікаційної частини тендерної пропозиції. 
Тендерна пропозиція, що не містить вказаних документів про відповідність учасника встановленим 
кваліфікаційним вимогам, є такою, що не відповідає вимогам тендерної документації.  
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9.3. У разі, якщо учасник надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим 
кваліфікаційним вимогам або не відповідає кваліфікаційним вимогам, його тендерна пропозиція 
відхиляється.  
 
10. Основні вимоги до предмету замовлення – див. Додаток 3. 
 
11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій  
11.1. Пропозиції повинні бути одержані за вказаною адресою не пізніше часу та дати, зазначених у 
Загальній інформації про замовлення.  
11.2. Усі пропозиції, одержані замовником після закінчення кінцевого строку їх отримання не 
розкриваються і  повертаються учаснику.  
11.3. Замовник має право до закінчення встановленого строку подання тендерних пропозицій 
прийняти рішення про його продовження у разі, коли один чи більше учасників не можуть подати 
свої тендерні пропозиції до зазначеного строку через об'єктивні причини. Повідомлення про 
продовження строку, можливі зміни місця та процедури розкриття тендерних пропозицій негайно 
надсилається кожному учаснику, якому було надано тендерну документацію.  
 
12. Зміна та відкликання пропозицій  
12.1. Після відкриття  конверта, внесення змін до тендерної пропозиції не дозволяється. У 
винятковому випадку на запит тендерного комітету учасник може дати лише пояснення до змісту 
пропозиції, не змінюючи її суті або вартості.                                     
12.2. Зміна пропозиції у період між кінцевим терміном подання пропозицій та розкриттям тендерних 
пропозицій призведе до відхилення подання учасника. 
12.3. Учасник може відкликати пропозицію. 
 
13. Відмова учасникові в участі у торгах  
13.1. Замовник приймає рішення про відмову учасникові в участі у тендерних торгах у разі, коли:  
1) учасника визнано в установленому порядку банкрутом чи стосовно нього порушено провадження 
у справі про банкрутство;  
2) до замовника надійшла інформація про те, що:  
- фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури 
закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не 
погашено в установленому порядку;  
- посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, 
було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений 
з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку.  
13.2. Причини відмови учасникові в участі у процедурі закупівлі відповідно до цього пункту 
зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі і протягом семи календарних 
днів з дня прийняття відповідного рішення повідомляються такому учаснику. 
 
14. Розкриття пропозицій  
14.1. Розкриття тендерних пропозицій буде здійснюватися за адресою що зазначена у Загальній 
інформації про замовлення.  
14.2. У процедурі розкриття тендерних пропозицій беруть участь тільки члени тендерного комітету. 
14.3. Під час розкриття тендерних пропозицій перевіряється наявність усіх необхідних документів, 
передбачених тендерною документацією, правильність їх оформлення. Відсутність будь-якої 
інформації, документів, надання яких передбачено тендерною документацією, недоліки в оформленні 
документів та інформації тендерної пропозиції протоколюються і є підставою для подальшого 
відхилення такої тендерної пропозиції. 
14.4. Оголошені відомості про учасників та ціни тендерних пропозицій вносяться до протоколу 
розкриття тендерних пропозицій, складеного згідно з установленої форми. 
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15. Порядок дотримання конфіденційності  
15.1. Інформація про розгляд, оцінку та порівняння тендерних пропозицій не подається учасникам 
або іншим особам, які офіційно не брали участі у процедурі замовлення на закупівлю.  
15.2. Будь-які спроби учасника вплинути на оцінювання замовником пропозицій або прийняття 
рішення про вибір переможця призведе до попередження. У разі подовження учасником зазначених 
дій, замовник може декваліфікувати учасника, а його пропозиції будуть відхилені.  
 
16. Пояснення пропозиції  
16.1. Замовник має право звернутися до учасників електронною поштою за роз'ясненням змісту їх 
тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.  
 
17. Порядок з'ясування тендерних пропозицій  
17.1. До детального оцінювання пропозицій, Замовник вивчає пропозиції з метою визначення, що 
кожна пропозиція:  
     а) оформлена належним чином;  
     б) відповідає вимогам Тендерної документації.  
17.2. Визначення пропозицій, що відповідають або не відповідають вимогам, ґрунтуються тільки на 
їх змісті без звернення до сторонніх даних.  
17.3. Якщо пропозиція не відповідає вимогам, вона відхиляється замовником і не може згодом 
приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень 
або застережень. 
  
18. Оцінювання та порівняння тендерних пропозицій  
18.1. Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені і визначені такими, що 
відповідають вимогам згідно з п.17 та з урахуванням інших вимог даної тендерної документації.  
18.2. Ціни порівнюються згідно п. 6 Інструкції учасникам.  
18.3. Замовник визначає найкращу тендерну пропозицію за критеріями та методикою оцінки у 
порядку, визначеному у Додатку 4 до цієї тендерної документації.  
18.3. Переможцем торгів визначається учасник, тендерна пропозиція якого визнана найкращою у 
результаті оцінки тендерних пропозицій.  
 
19. Інформування учасників  
19.1. Замовник визначає тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами  оцінки. 
19.2. Результати тендера  мають бути затвердженими представником АМР США. 
19.3. Замовник укладає договір з переможцем торгів протягом п’яти календарних днів після 
затвердження результатів тендеру представником АМР США. Специфікація обладнання та строки 
доставки, що зазначені в тендерній пропозиції, можуть бути змінені на вимогу замовника, відповідно 
до наявності фінансування та вимог представників АМР США.       
19.4. Після визначення переможця, Замовник надсилає всім іншим учасникам тендеру повідомлення 
про результати проведення тендеру.  
19.5. У разі відмови учасника, тендерну пропозицію якого було визначено найкращою, від 
підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник повторно 
визначає найкращу тендерну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув, за винятком випадків, 
коли всі тендерні пропозиції було відхилено.  
 
20. Відхилення тендерних пропозицій  
20.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли:  
- учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим у тендерній документації;  
- учасник надав неправдиві відомості та інформацію стосовно вимог тендерної документації; 
- учасник своїми діями намагається вплинути на визначення замовником переможця торгів; 
- тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. 
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21. Терміни та скорочення 
USAID - Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (АМР США) 
МТД - міжнародна технічна допомога        
ТЗ – технічне завдання 
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ДОДАТОК 1  
 

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ 
 
1. Повне найменування учасника  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Фактична адреса (місце знаходження)  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Телефон, факс, електронна пошта__________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
4. Керівник (прізвище, ім'я по батькові)  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
5. Форма власності та організаційна форма підприємства (організації), дата реєстрації: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Юридична адреса підприємства та код ЕДРПОУ: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
  
7. Загальна вартість тендерної пропозиції (запропонована вартість обладнання, доставки та 
пусконалагоджувальних робіт) 
_________________________________________________________________________________ 
 
8. Строки та умови постачання, включаючи гарантійні зобов'язання 
_________________________________________________________________________________ 
 
9. Запропоновані умови оплати ______________________________________________________ 
 
Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 20-ти днів з часу закінчення строку подання 
тендерних пропозицій, встановленого Вами.  
 
Якщо наша пропозиція буде визнана найкращою, ми беремо на себе зобов'язання на підписання 
Договору на умовах тендерної пропозиції. 
 
 
МП                                                     ________________________________________________  
                                                           (Підпис керівника підприємства, організації, установи)  
 
 
Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов'язковим.  
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ДОДАТОК 2 

  
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ТА НЕОБХІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 
 
Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності постачальників кваліфікаційним вимогам: 
 
- Копія Статуту підприємства; 
- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства; 
- Фінансовий звіт за останні три роки;  
- Досвід аналогічних поставок та робіт за останні 5 років; 
- Сертифікати походження та якості продукції; 
- Запропонована вартість робіт та обладнання, що постачається; 
- Умови та календарний графік проведення робіт та постачання обладнання, гарантія на обладнання. 
 
Усі документи, видані іншими установами, повинні містити підпис учасника та бути завірені 
власною печаткою учасника (крім підприємців, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного 
законодавства); 
 
 
 
МП   ________________________________________________ 

(Підпис керівника підприємства, організації, установи) 
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ДОДАТОК  3  
 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
на 

виконання робіт в рамках пілотного проекту «Модернізація насосного обладнання та 
влаштування охоронних зон артезіанських свердловин у селах Гвардійське, Братське та 

Кормове Первомайського району АР Крим» 
 

1. Загальні відомості 
 
Пілотний проект виконується на трьох об’єктах Первомайського району АР Крим та включає 
проведення робіт з реконструкції артезіанських свердловин для водопостачання з улаштуванням 
охоронних зон. В селах Гвардійське та Братське необхідно провести чистку та відкачування води зі 
законсервованих свердловин, у всіх трьох селах провести заміну насосного обладнання та 
влаштувати охоронні зони.  
 
2. Роботи на свердловині №28 в с. Гвардійське.  
 
Орієнтовний перелік робіт першого етапу (виконання підтверджується актом, який є підставою для 
наступного платежу): 
 
№ Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 
 Раздел 1. Чистка ствола скважины Д 190,5 мм в интервале 155,0 - 165,0 м   

1 Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем 
глубиной бурения до 200 м в грунтах группы 2/ применение долот диаметром до 200 
мм/ (применительно) 

100м 0,1 

 Раздел 2. Откачка   
2 Откачка воды из скважины эрлифтом с применением комплекта оборудования 

роторного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего 
сгорания, при глубине скважины до 300 м  

сутки 1 

 Раздел 3. Материалы   
3 Долота трехшарошечные, тип Ш190,5ТК3-ГН шт 0,03 

 
Орієнтовний перелік робіт та матеріалів для виконання другого етапу: 

№ Наименование работ и затрат  Ед. изм. Кол-во 
 Раздел 1. Сооружение подземной насосной станции   

1 Монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марка ЭЦВ8-25-110                                                                    шт 1 
2 Устройство колодцев круглых водопроводных из сборного железобетона в сухих 

грунтах  
м3 3 

3 Откачка воды насосом с применением комплекта оборудования роторного бурения при 
глубине скважины до 500 м  

сутки 1 

4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунта 2, в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных 
в трубопроводах или коробках, а также от водопроводных и канализационных труб  

100м3 0,03 

5 Установка водомеров на фланцах диаметром 100 мм  шт 1 
6 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб, до 2-х каналов                                                                     км 0,02 
 Раздел 2. Оборудование и материалы   
7 Насос ЭЦВ 8-25-110  шт 1 
8 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие 

неоцинкованные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм  
м 100 

9 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 0,1 и 0,25 МПа [1 и 
2,5 кгс /см2], диаметр 100 мм                                                                      

шт 15 

10 Колено крутозагнутое  Д 100 мм  шт 1 
11 Металлоконструкции индивидуальные т 0.05 
12 Манометры общего назначения с трехходовым краном, с трубкой сифоном, ОБМ-1-100                                                 комплект 1 
13 Кабель ВВП, сечением 4*4 мм2  1000м 0,12 
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14 Станция управления ЭЦВ (Каскад-К + МПЗК 60РКС) /сборная конструкция/  шт 1 
15 Сталь листовая  т 0,05 
16 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400  т 0,2 
17 Детали крепежные металлические, хомуты                                                                       1000 шт 0,1 
18 Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16-[18] мм  т 0,007 
19 Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16-18 мм т 0,004 
20 Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной 

гибкости, марка ПВЗ, сечение 4 мм2                                                                      
1000 м 0,12 

21 Пластина резиновая рулонная вулканизованная                                                                       кг 3 
22 Электроды, диаметр 4 мм, марка Э60                                                                      т 0,01 
23 Ацетилен газообразный технический                                                                      м3 3 
24 Кислород технический газообразный  м3 4 
25 Люк чугунный для колодцев тяжелый                                                                      шт 1 
26 Кольца колодца КЦП 15-9                                                                     шт 2 
27 Плита колодца КЦП 15-2-1                                                                       м3 0,28 
28 Трубы из полиэтилена для замера уровня воды Д 3/4                                                                     м 100 
29 Бетон, марка М-200 м3 1,76 
30 Кран для воды КРЛ-115                                                                      шт 1 
31 Счетчики [водомеры] холодной воды, турбинные СТВ-65  шт 1 
32 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, 

давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм  
шт 1 

 
3. Роботи на свердловині №27 в с. Братське. 
 
Орієнтовний перелік робіт першого етапу (виконання підтверджується актом, який є підставою для 
наступного платежу): 
 
№ Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 
 Раздел 1. Чистка ствола скважины Д 190,5 мм в интервале 136,0 - 146,0 м   

1 Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем 
глубиной бурения до 200 м в грунтах группы 2/ применение долот диаметром до 200 
мм/ /применительно/                                                                     

100м 0,1 

 Раздел 2. Откачка   
2 Откачка воды из скважины эрлифтом с применением комплекта оборудования 

роторного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего 
cгорания, при глубине скважины до 300 м 

сутки 1 

 Раздел 3. Материалы   
3 Долота трехшарошечные, тип Ш190,5ТК3-ГН                                                                     шт 0,03 

 
Орієнтовний перелік робіт та матеріалів для виконання другого етапу: 

№ Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 
 Раздел 1. Сооружение подземной насосной станции   
1 Монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марка ЭЦВ8-25-110 шт 1 
2 Устройство колодцев круглых водопроводных 

из сборного железобетона в сухих грунтах  
м3 3 

3 Откачка воды насосом с применением комплекта оборудования роторного бурения 
при глубине скважины до 500 м 

сутки 1 

4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунта 2, в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, 
проложенных в трубопроводах или коробках, а также от водопроводных и 
канализационных труб                                                                     

100м3 0,03 

5 Установка водомеров на фланцах диаметром 100 мм  шт 1 
6 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб, до 2-х каналов                      км 0,02 
 Раздел 2. Оборудование и материалы   
7 Насос ЭЦВ 8-25-110 шт 1 
8 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие 

неоцинкованные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм  
м 100 

9 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 0,1 и 0,25 МПа [1 
и 2,5 кгс/см2], диаметр 100 мм  

шт 15 
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10 Колено крутозагнутое Д 100 мм                                                                       шт 1 
11 Металлоконструкции индивидуальные  т 0,05 
12 Манометры общего назначения с трехходовым краном, с трубкой сифоном, ОБМ-1-

100                                                                      
комплект 1 

13 Кабель ВВП, сечением 4*4 мм2  1000 м 0,12 
14 Станция управления ЭЦВ (Каскад-К + МПЗК 60РКС) /сборная конструкция/  шт 1 
15 Сталь листовая  т 0,05 
16 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400  т 0,2 
17 Детали крепежные металлические, хомуты  1000 шт 0,1 
18 Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16-[18] мм  т 0,007 
19 Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16-18 мм  т 0,004 
20 Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной 

гибкости, марка ПВЗ, сечение 4 мм2                                                                     
1000 м 0,12 

21 Пластина резиновая рулонная вулканизованная                                                                     кг 3 
22 Электроды, диаметр 4 мм, марка Э60 т 0,01 
23 Ацетилен газообразный технический                                                                       м3 3 
24 Кислород технический газообразный                                                                     м3 4 
25 Люк чугунный для колодцев тяжелый                                                                     шт 1 
26 Кольца колодца КЦП 15-9                                                                     шт 2 
27 Плита колодца КЦП 15-2-1                                                                     м3 0,28 
28 Трубы из полиэтилена для замера уровня воды Д 3/4  м 100 
29 Бетон, марка М-200  м3 1,76 
30 Кран для воды КРЛ-115  шт 1 
31 Счетчики [водомеры] холодной воды, турбинные СТВ-65                                               шт 1 
32 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и 

пара, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм  
шт 1 

 
4. Роботи на свердловині в с. Кормове. 
 
Орієнтовний перелік робіт та матеріалів для виконання капітального ремонту свердловини: 
 
№ Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 
 Помещение управления   

1 Монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марка ЭЦВ10-120-90                                                                    шт 1 
2 Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка ЭЦВ 10-120-90                                                                     шт 1 
3 Колонна напорная  диаметр 100 мм                                                                      шт 1 
4 Монтаж помещения под оборудование управления скважиной                                                                     т 3 
5 Помещение под оборудование управления скважиной (металлоконструкция)                                                     шт 1 
6 Монтаж блока управления скважиной                                                                      шкаф 1 
7 Электронный блок управления скважиной                                                                      шт 1 
8 Монтаж датчика давления                                                                      10 шт 0,1 
9 Датчик давления  шт 1 
10 Монтаж щита учета эл.энергии                                                                      шт 1 
11 Щит учета                                                                      шт 1 
12 Кабели силовые , число жил и сечение 3х50 мм2  1000м 0,01 
13 Кабели глубинные, число жил и сечение 1х25 мм2                                                                      1000м 0,21 
14 Разработка грунта экскаватором с доработкой вручную, группа грунта 3                                                                     100м3 0,04 
15 Устройство колодцев круглых водопроводных из сборного железобетона в сухих 

грунтах                                                                      
м3 0,73 

16 Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2                                                                     100м3 0,066 
17 Установка водомеров на фланцах диаметром 100 мм                                                                     шт 1 
18   Водомер диам. 100 мм                                                                     шт 1 
19 Установка задвижек "Батерфляй" и клапанов обратных диаметром 100 мм                                                                     шт 2 
20 Задвижки "Батерфляй", диаметр 100 мм                                                                      шт 1 
21 Обратный клапан, диаметр 100 мм                                                                      шт 1 
22 Разработка грунта однобаровыми установками мощностью 79 кВт [108 л.с.]                                                                     100м3 0,34 
23 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3  100м3 0,2 
24 Устройство железобетонных оград                                                                      м3 20 
25 Устройство металлических ворот                                                                      100м2 0,09 
26 Ворота                                                                     шт 1 
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4. Доставка. 
 
Обладнання необхідно доставити на об’єкти транспортом Виконавця. 
 
5. Монтаж і пусконалагоджувальні роботи. 
 
Обладнання необхідно змонтувати в селах Гвардійське, Братське та Кормове Первомайського району 
АР Крим та ввести в експлуатацію. Виконавець сам визначає необхідне додаткове обладнання та 
матеріали для монтажу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Перевозка ж/б плит ограждения на расстояние 80 км                                                                    т 46 
28 Перевозка металлоконструкций (помещение под оборудование) на расстояние 80 км  т 10 
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ДОДАТОК 4  
 
  КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ  
   
 Назва критерію Значущість 

1 Кваліфікація і досвід компанії  30 

2 Строки та умови постачання 30 

3 Ціна пропозиції 40 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


