
 

 
 

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
ЩОДО ЗАКУПІВЛІ  

робіт з реконструкції  нежитлової будівлі, що є комплексом будівель та споруд у 
комплекс будівель та споруд для зберігання мінеральних добрив з будівництвом 

складу за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Південна, 4. 
 

 
Даний документ є запитом (далі – «Запит») Замовника учаснику відкритого тендера 
(надалі «Учасник») на надання технічної і комерційної пропозиції (далі «Пропозиція») 
щодо зазначеної закупівлі. 
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1. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРУ 

Замовник 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ТерраТарса Україна» 

Адреса Замовника 
74800, Херсонська область, м. Каховка,    вул. 

Південна,4 

Особа Замовника, яка уповноважена 

здійснювати зв'язок з Учасниками 

Головний інженер: Пуляєв Павло Миколайович 

Тел. (05536)55109/55137 

Моб. (095) 687 2655 

E-mail: Ppulyaev@terratarsa.com 

info@terratarsa.com 

 

Предмет тендеру: 

Роботи з реконструкції  нежитлової будівлі, що є 

комплексом будівель та споруд у комплекс будівель та 

споруд для зберігання мінеральних добрив з 

подальшим будівництвом складу. Детальний опис 

згідно Додатку № 3. 

Етап будівництва 
1-й пусковий комплекс 

1-а черга робіт 

Вид будівництва Реконструкція та будівництво 

Форма контрактних відносин 
Договір генерального підряду/Договір на виконання 

будівельних робіт (субпідрядником) 

Строки виконання робіт Березень 2019 року - вересень2019 року 

Види робіт Будівельно-монтажні роботи 

Умови оплати 

 Щомісячний авансовий платіж у розмірі 100% 

вартості місячної потреби матеріальних ресурсів, 

Замовник сплачує протягом 5 робочих дня з дати 

отримання рахунку-фактури Підрядника. 

 Оплата виконаних робіт за календарний місяць за 

відповідним об’єктом проводиться протягом 10 

календарних днів з дати отримання рахунка-фактури 

Підрядника підтвердженого оригіналом акту 

приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-

2в, підписаного обома сторонами. 

 Оплату за останній місяць виконання робіт Замовник 

проводить протягом 30 (тридцяти) календарних днів з 

дати отримання рахунка-фактури Підрядника 

підтвердженого підписаними обома Сторонами Актом 

приймання виконаних будівельних робіт по формі № 

КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних 

робіт та витрат по формі КБ-3 та надання підрядником 

виконавчої документації . 

5% від загальної вартості законтрактованих робіт 

сплачується Замовником  через 365 днів від дати 

завершення виконання робіт та підписання останнього 

Акта приймання виконаних будівельних робіт .  

Місце виконання робіт Херсонська область, м. Каховка, пров. Трубний, 12 

Кваліфікаційні вимоги до Учасника Наведені у Додатку №2 

Критерії оцінки 

Найменша ціна пропозиції – 80%  

Власна матерільно-технічна база  та наявність штату 

кваліфікованих працівників – 15% 

mailto:Ppulyaev@terratarsa.com
mailto:info@terratarsa.com
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Альтернативна пропозиція -5% (за умови 

відповідності іншим  кваліфікаційним, технічним та 

комерційним вимогам) 

Гарантії якості на поставлене 

обладнання та результати робіт 

Гарантійний термін на використані матеріали в межах 

строків гарантії виробника, гарантія на  виконані 

будівельно-монтажні роботи - не менше 5 років. 

Додаткові положення 

Поряд з обов'язковою подачею основної тендерної 

пропозиції претендент може подати альтернативну 

пропозицію, що передбачає зміни в проектній 

документації з необхідними розрахунками 

конструкцій, обґрунтуваннями нових технологій, 

способів виконання робіт, тропіку робіт і розцінок на 

їхнє виконання і т.п 

 

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРУ  

2.1. Загальні положення 

Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Замовник має право: 

 змінити та/або доповнити вимоги цього Запиту, а також змінити умови проведення 

тендеру; 

 вибрати переможця тендеру на свій розсуд без пояснення причин свого вибору 

учасникам тендеру; 

 використовувати запропоновані ціни і умови для здійснення подальших закупівель; 

 розцінювати факт подачі Пропозиції Учасником як його згоду з умовами даного 

Запиту. 

Учасник несе всі витрати, пов’язані з розробкою та поданням Пропозиції та Замовник 

не є відповідальним за ці витрати незалежно від їх природи та результатів розгляду 

Пропозицій. 

Усі додатки до даного Запиту є його невід’ємною частиною. Всі прикладені 

документи доповнюють вимоги Запиту і не виключають необхідність надання інформації, 

зазначеної в тексті даного Запиту. 

Учасники, які будуть готувати відповідь на цей Запит, повинні прийняти наступні 

умови: 

 всі документи, що мають відношення до цієї тендерної документації, включаючи, 

але не обмежуючись зазначеними, запити та листи Замовника, так само як і запити 

та листи Учасника, повинні бути визнані конфіденційною інформацією (далі 

«Конфіденційна інформація»). 

 сторони згодні використовувати Конфіденційну інформацію лише для цілей даного 

тендеру. Сторона, яка отримала Конфіденційну інформацію, не має права 

розголошувати її третім особам, за винятком своїх співробітників, контрагентів або 

консультантів, повністю контрольованих дочірніх підприємств і філій, яким 

необхідний доступ до Конфіденційної інформації та інформації щодо проведення 

даного тендеру. 

 ТОВ «ТерраТарса Україна» не буде відшкодовувати будь-які витрати, пов’язані з 

підготовкою Пропозиції Учасником, також як і повертати Учаснику відповіді після 

завершення їх розгляду. 

 Учасник повинен уважно ознайомитися з інструкціями та умовами проведення 

тендеру та надати інформацію та документацію у форматі, визначеному в даному 

Запиті. Пропозиції, у яких упущена та чи інша інформація та/або які не підготовлені 

у форматі, визначеному в даному Запиті, можуть бути не прийняті до розгляду. 
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 ТОВ «ТерраТарса Україна» може відмінити закупівлю повністю або частково (за 

лотом) або визнати такою, що не відбулась в разі, якщо  

- отримано менше ніж 2 пропозиції 

- здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили. 

 

 

 

 

2.2.  Вимоги до оформлення заявки Учасником 

 Мова подання заявка – українська або російська  

 Копії документів та витяги з них мають бути засвідчені підписом 

уповноваженої особи Учасника та його печаткою. Довідка повинна бути 

підписана уповноваженою особою Учасника  та засвідчена його печаткою. 

 

2.1. Складові частини заявки Учасника та 

формат їх подання 

На 

паперовому 

носії 

На електронному носії 

*.doc *.pdf 

1)  Анкета Учасника (форма документу 

викладена у Додатку 1) 
- - + 

2)   Кваліфікаційні документи (перелік 

документів для підтвердження кваліфікації, 

наведений у Додатку 2). 

- - + 

 

2.3. Етапи проведення тендеру 

 

№ Кроки тендерного процесу Прогнозована дата завершення 

1. Старт тендеру – запрошення Учасників 06.02.2019 

 Етап 1   

1.1. Надання тендерної документації Учасником 

Закупівлі: 

– Анкета Учасника (форма документу 

викладена у Додатку 1) 

– Кваліфікаційні документи (перелік 

документів для підтвердження кваліфікації 

наведений у Додатку 2). 

06.02.2019-13.02.2019 

1.2. Оцінка Замовником наданої документації на 

відповідність обов’язковим вимогам згідно 

тендерної документації.  

13.02.2019-16.02.2019 

2 Етап 2.  

2.1. Оголошення Замовником рішення щодо 

кількості відібраних учасників. 

На підставі рішення - відібраним учасникам буде 

надана робоча документація з будівництва, та 

буде проведене ознайомлення з об’єктом. 

17.02.2019 
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2.2. Надання цінових пропозицій відібраними 

учасниками 

04.03.2019 

3. Етап 3  

3.1. Презентації наданої пропозицій кожним із 

учасників.  
05-11.03.2019 

3.2. Підведення підсумків тендеру та оголошення 

переможця 
13.03.2019 

 

Замовник планує дотримуватися зазначеного графіку, але залишає за собою право 

змінювати дати за необхідністю та на свій розсуд. 

2.4. Визначення переможця/переможців 

Рішення про визначення Переможця тендеру оформляється внутрішнім 

звітом/протоколом. 

Після затвердження рішення про результати проведення тендеру Організатор 

закупівлі електронною поштою повідомляє Учасника про визнання його Переможцем 

тендеру і про місце та порядок підписання договору.  
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Додаток №1 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

Таблиця 1 

Інформація про компанію-учасника тендеру   

  

Назва компанії 

 

№ Питання Відповідь 

Розділ 1. Загальна інформація: 

1.1. Повна назва   

1.2. Форма власності   

1.3. Місце реєстрації   

1.4. Дата реєстрації   

1.5. Повні банківські реквізити   

1.6. Код ЄДРПОУ   

1.7. ІПН (Індивідуальний податковий номер)   

1.8. 

Номер свідоцтва платника ПДВ (якщо 

компанія є платником єдиного податку, 

додати копію свідоцтва) 

  

Розділ 2. Інформація про керівників: 

2.1. П.І.Б., посада, паспортні дані   

2.2. П.І.Б., посада, паспортні дані   

2.3. П.І.Б., посада, паспортні дані   

Розділ 3. Інформація про пов’язаних осіб підприємства та власників : 

3.1. 
Пов’язані юридичні особи (Назва, код 

ЄДРПОУ, вид діяльності) 
 

3.2. П.І.Б.власника (власників), паспортні дані   

Розділ 4. Контактна інформація: 

4.1. Юридична адреса   

4.2. Фактична адреса   

4.3. Телефон   

4.4. Факс   

4.5. E-mail  

4.6. Інтернет сайт  

Компанія-учасник гарантує достовірність наданих даних. 

ТОВ «ТерраТарса Україна» має право на перевірку всіх даних, наведених в таблиці 1. 

 

________________ (Підпис уповноваженої особи Учасника, П.І.Б., посада, печатка) 
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Додаток №2 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА 

Кваліфікаційний 

критерій 

Документи, які мають бути надані Учасником для 

підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам 

тендеру 

Наявність ліцензій 

(дозволів) на здійснення 

визначеного виду 

господарської діяльності, 

яка є предметом Тендера 

 Копії ліцензій 

Наявність необхідних 

кваліфікованих кадрів, які 

мають необхідні знання та 

досвід для надання послуг 

Копія штатного розпису або довідка в довільній формі про 

наявність працівників відповідної кваліфікації, яких 

учасник планує залучити до виконання договору 

Наявність обладнання та 

матеріально-технічної 

бази 

Довідка в довільній формі про наявність обладнання та 

матеріально-технічної бази, що учасник планує залучити до 

виконання договору. Учасник повинен мати  у своєму 

володінні або гарантувати можливість придбання або 

використання (купівля, оренда, лізинг і тп.) необхідних 

машин і устаткування. 

Досвід виконання 

аналогічних договорів 

(проектів)  

Наявність досвіду роботи генеральним підрядником не 

менше ніж на двох об'єктах за характером і складністю 

подібних запропонованому (для генерального підрядника). 

Довідка у довільній формі про наявність договорів (за 

останні 5 років) з виконання аналогічних проектів із 

зазначенням контрагента, контактної інформації, предмету 

договору у якості генпідрядника(підрядника) на суму, не 

менш ніж 15 мільйонів гривень. (надати копію раніше 

укладеного  договору) .  

Середньорічний обсяг робіт підрядника повинен бути не 

менше вартості запропонованого замовлення. 

Наявність бази 

субпідрядників 

Довідка в довільній формі про наявність бази 

субпідрядників по виконанню будівельних та інших робіт. 

Підтвердження фінансової 

спроможності 

Копія балансу підприємства (форма 1) за 2017-2018 рр, 

засвідчена печаткою підприємства. 

Копія звіту про фінансові результати за 2017-2018 рр. 

(форма 2), засвідчена печаткою підприємства. 

 

 

Тендерні Пропозиції Учасників, у складі яких відсутні вище наведені документи або не 

відповідають вимогам ТЗ, вважатимуться такими, що не відповідають вимогам цієї Тендерної 

документації. 

              Примітка:      

Компанія-претендент гарантує достовірність наданих даних і розуміє, що ненадання, надання 

неповної або недостовірної інформації, яка запитується за цією анкетою, може призвести до (1) 

відмови в допуску до участі в Тендері (2) скасування результатів Тендеру та, як наслідок, бути 

причиною визнання правочинів, укладених з компанією-претендентом або його пов’язаною 

особою, недійсними. 

   

                    ТОВ «ТерраТарса Україна» має право на перевірку всіх даних, наведених в Таблиці 2. 

        

                                  Підпис уповноваженої особи компанії ____________________________ 
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Додаток 3 

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

1.  Насосна станція з пожежними резервуарами 690 м3.   

ОПИС : Напівзаглиблені (на 1 м вище поверхні землі) споруди з обваловкою з розмірами в плані 21х12 

м . Насосна станція розмірами в плані 7х6 м висотою 4.8 м. Два резервуари по 345 м3 (робочий об’єм) висотою 

4.8 м. Конструкції з монолітного залізобетону. Матеріал конструкцій - бетон класу С30/35, W6, F100, на 

сульфатостійкому портландцементі, арматура А400С та А240. В проекті передбачаються заходи що до зниження 

впливів нерівномірних деформацій просідаючих грунтів від техногенних витоків коммунікацій за рахунок 

влаштування під днищем водонепроникного екрану товщиною 0,5м із непросідаючих глинистих грунтів з 

пошаровим ущільненням до коефіцієнту ущільнення 0,95. 

Стіни насосної станції – залізобетонні, товщиною 300мм з подальшим утепленням жорсткими 

мінераловатними матами з оздобленням штукатуркою по сітці. Покриття виконано із залізобетонних 

багатопустотних плит, утеплених жорсткими мінераловатними плитами на базальтовій основі. Гідроізоляційний 

килим – 2 шари руберойду на бітумному праймері. Водовідведення з покрівлі – зовнішнє неорганізоване. Насосна 

обладнана розпашними воротами 3х2,5м з хвірткою. 

 Над поверхнею землі стіни насосної виконані із газобетонних блоків.Покриття будівлі запроектовано із 

збірних залізобетонних круглопустотних плит по серії 1.141-1.Внутрішнє перекриття насосної виконано з 

прокатних гарячекатаних швелерів на яких укладається решітчастий настил. 

2. Критий майданчик під резервуари для зберігання КАС. Насосна КАС. Площадка 

розвантаження/завантаження  автомобілів КАС. Зовнішні мережі трубопроводів КАС.  

ОПИС : Два резервуари об’ємом 50м3 діаметром 3м висотою 5,90м розташовані на монолітній 

залізобетонній плиті розмірами в плані 9,5x5,25 м з відбортовкою і уклоном для відводу дощових вод. Матеріал 

конструкцій - бетон класу С30/35, W6, F100, на сульфатостійкому портландцементі, арматура А400С та А240. 

Фундаменти стовпчаті. Під фундаментами запроектовано заміну просідаючого шару на глибину 1м і влаштування 

ґрунтової подушки з непросідаючих суглинків що виходить за межі фудамента не менше ніж на 1м, також 

влаштовується жорстка гідроізоляційна мембрана яка виконує роль бетонної підготовки, та захищає ґрунти 

основи від замокання. Каркас будівлі-металевий, огороджувальні конструкції – з профлиста, покрівля –металевий 

прокатний профіль(балки та прогони). Виконати теплоізоляцію трубопроводів. 

           3. КПП та автоваги. Пункт миття коліс. Накопичувальний резервуар стоку після миття коліс.  

ОПИС : Будівля КПП - безкаркасного типу з несучими стінами з газобетонних блоків. Покриття будівлі 

запроектовано із збірних залізобетонних круглопустотних плит по серії 1.141-1.Фундаменти неглибокого 

закладання (стрічкові) з монолітного залізобетону. Бетон класу С25/30, W6, F100, арматура А400С та А240. 

Основою для стрічкових фундаментів служать ґрунти природньої основи ІГЕ- 2а. В проекті передбачаються 

заходи, що до зниження впливів нерівномірних деформацій просідаючих грунтів від техногенних витоків 

коммунікацій за рахунок влаштування під днищем водонепроникного екрану товщиною 0,5м із непросідаючих 

глинистих грунтів з пошаровим ущільненням до коефіцієнту ущільнення 0,95. Ваги розташовані на монолітній 

залізобетонній плиті розмірами в плані 22х3,6м. Пункт миття коліс – монолітна залізобетонна плита 22х3,6м, 

поверхня плити з ухилом 0,01 для стоку води в колодязь із збірних залізобетонних кілець з залізобетонною 

кришкою. 

4. Виробничий цех з АПП. Внутрішній протипожежний водопровід. Системи протипожежного 

призначення. 
 ОПИС : Система внутрішнього пожежогасіння передбачена в складах і в виробничих приміщеннях. 

Дана система працює від протипожежних кранів з використанням пожежних рукавів. Для своєчасного виявлення 

пожежі передбачається установка сповіщувачів пожежної сигналізації автоматичного дії, що реагують на 

підвищення температури або появу рясного диму при пожежі, а на шляхах евакуації - сповіщувачів пожежної 

сигналізації ручного дії, які включаються в приймально-контрольний пункт пожежної сигналізації, що 

встановлюється в приміщенні чергового оператора. 
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            5. Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Господарсько-питний водопровід В1, 

протипожежний водопровід В2, водопровід від свердловини В9 (до насосної станції з пожежними 

резервуарами 690 м3).   

ОПИС : На підприємстві передбачена система господарсько-питного водопостачання для забезпечення потреб 

підприємства у питній воді, джерелом водопостачання даної системи є існуючий водопровід. 

На підприємстві передбачена система протипожежного водопроводу. Джерелом системи пожежогасіння 

є два резервуари з насосною станцією пожежогасіння. У насосній станції передбачені 2 насоса з електричним 

приводом (один робочий, один резервний). Заповнення резервуарів передбачається від господарсько-питного 

водопроводу і в якості резервного заповнення передбачено заповнення резервуарів від існуючої свердловини 

(дебітом 15-22,8 м3/годину, короткочасний дебіт 63 м3/годину). Ці системи заповнення не об'єднаються, кожна 

система входить в резервуари окремо. Система зовнішнього пожежогасіння передбачена по всій території 

підприємства. Дана система працює від протипожежних гідрантів, які знаходяться в колодязях. 

           6. Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.  Господарсько-побутова каналізація К1, 

зливова каналізація К2. 

 ОПИС : Скидання господарсько-побутових стічних вод підприємства, здійснюється за допомогою комплектної 

каналізаційної насосної станції в існуючий колодязь господарсько-побутових стічних вод (крапка підключення). 

Проектом передбачена система поверхневої каналізації. Ця система відводить дощовий і талий сток, 

всього підприємства, в існуючу мережу зливової каналізації (точка скидання). Перед скиданням у існуючу 

мережу, даний стік проходить очистку до другої категорії рибогосподарського призначення водокористування, 

на локальних очисних спорудах. 

 

 

 

 




