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місто Київ – 2013

I. Загальні положення 

1 2 

1. Терміни, які

вживаються в

документації

конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання

вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій

документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях,

визначених Законом 

2. Інформація про

замовника торгів 

  

повне найменування Окружний адміністративний суд міста Києва

місцезнаходження Україна,  м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, 01601

посадова особа

замовника,

уповноважена

здійснювати зв'язок з

учасниками 

Келеберда Володимир Іванович, Голова комітету з

конкурсних торгів, суддя, Україна, м. Київ, вул.

Командарма Каменєва, 8, 01601, тел. (044) 5915535, 

inbox@adm.ki.court.gov.ua

3. Інформація про

предмет закупівлі 

  

найменування предмета

закупівлі 

Роботи електромонтажні код 43.21.1 за ДК 016:2010:

Лот 1- послуга зі створення та впровадження системи

пожежної сигналізації, код 43.21.1 (43.21.10-00.10) за

ДК 016:2010 «Монтаж систем пожежної сигналізації»;

Лот 2- послуга зі створення та впровадження системи

охоронної сигналізації, код 43.21.1 (43.21.10-00.20) за

ДК 016:2010 «Монтаж систем охоронної сигналізації»;

Лот 3- послуга зі створення та впровадження перепускної

системи, код 43.21.1 (43.21.10-00.90) за ДК 016:2010

«Роботи електромонтажні, інші»;

Лот 4- послуга зі створення та впровадження системи

відеонагляду, код  43.21.1 (43.21.10-00.90) за ДК

016:2010 «Роботи електромонтажні, інші»

вид предмета

закупівлі 
послуга

місце, кількість,

обсяг поставки товарів

(надання послуг,

виконання робіт) 

місто Київ, вул. Васильківська (Червоноармійська), 81-а

; одна двоповерхова будівля, 1011,7 кв.м

строк поставки товарів

(надання послуг,

виконання робіт) 

протягом 2013 року

4. Процедура

закупівлі 
Відкриті торги 

5. Недискримінація

учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у

процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про

валюту (валюти), у

якій (яких) повинна

бути розрахована і

зазначена ціна

пропозиції конкурсних

торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
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7. Інформація про мову

(мови), якою (якими)

повинні бути складені

пропозиції конкурсних

торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що

готуються замовником, викладаються українською мовою, а

також за рішенням замовника одночасно всі документи

можуть мати автентичний переклад на іншу мову.

Визначальним є текст, викладений українською мовою.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10

цього Закону, документи замовника щодо процедури

закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються

українською та англійською мовами. 

Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст,

викладений українською мовою.

Мова кваліфікаційної пропозиції визначається, відповідно

до ст. 10 Конституції України з урахуванням ст. 5, 15 

Закону.   

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних

торгів 

1. Процедура надання

роз'яснень щодо

документації

конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів,

має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку

подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до

замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних

торгів.

Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом

трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було

надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за

результатами запитів внести зміни до документації

конкурсних торгів, продовживши строк подання та

розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на

сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого

дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін

усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних

торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо

змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного

внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк

подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не

менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким

було видано документацію конкурсних торгів.

Зміни до документації конкурсних торгів є її невід’ємною

частиною.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником

відповідно до статті 10 Закону 

2. Порядок проведення

зборів з метою

роз'яснення запитів

щодо документації

конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких

запитів щодо документації конкурсних торгів замовник

повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з

викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і

надсилає його всім особам, яким було подано документацію

конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на

зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником

відповідно до статті 10 Закону 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення

пропозиції конкурсних

торгів

* Ця вимога не

стосується учасників,

які здійснюють

діяльність без печатки

згідно з чинним

законодавством, за

винятком оригіналів чи

нотаріально завірених

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі

за підписом уповноваженої посадової особи учасника,

прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у

запечатаному конверті.

       Учасник процедури закупівлі має право подати лише

одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника

процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та

містити підпис уповноваженої посадової особи учасника

процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції
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документів, виданих

учаснику іншими

організаціями

(підприємствами,

установами) 

конкурсних торгів учасника процедури закупівлі

підтверджується випискою з протоколу засновників,

наказом про призначення, довіреністю, дорученням або

іншим документом, що підтверджує повноваження посадової

особи учасника на підписання документів: пропозиції

конкурсних торгів та господарських договорів. 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному

конверті, який у місцях склеювання повинен містити

відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про

проведення відкритих торгів;

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові)

учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження

(місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,

номери контактних телефонів, адреса електронної пошти (у

разі наявності);

маркування: «Не відкривати до 10:00 02.09.2013

(зазначаються дата та час розкриття пропозицій

конкурсних торгів»)

2. Зміст пропозиції

конкурсних торгів

учасника 

Пропозиція конкурсних торгів повинна мати реєстр наданих

документів, в якому навпроти найменування документа

вказується номер сторінки, на якій він знаходиться. 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником

процедури закупівлі повинна складатися з:

пропозиції, складеної за формою та змістом, що визначені

у Додатку №1;

документів, що підтверджують повноваження посадової

особи або представника учасника процедури закупівлі щодо

підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

документального підтвердження відповідності пропозиції

конкурсних торгів Учасника технічним, якісним та іншим

вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником;

документально підтвердженої інформації про

їх відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам

замовника згідно Додатку №2;

листа-погодження з основними умовами, які обов’язково

будуть включені до договору про закупівлю (у довільній

формі);

орієнтовного календарного плану виконання робіт (в якому

визначається початок та закінчення уcix видів (етапів,

комплексів) робіт, визначати в місяцях);

листа-пропозиції з запропонованим терміном гарантійного

обслуговування/гарантійного терміну;

інших документів, передбачених відповідними розділами та

додатками документації конкурсних торгів.

Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів

Учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та

специфікації, наведені у документації конкурсних торгів.

Неспроможність подати всю інформацію, що потребує

документація конкурсних торгів, або подання пропозиції,

яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде

віднесена на ризик учасника та спричинить за собою

відхилення такої пропозиції.

Підготовка та подання альтернативних пропозицій

конкурсних торгів умовами даної документації конкурсних

торгів не передбачається

3. Забезпечення

пропозиції конкурсних

торгів 

Не вимагається 

4. Умови повернення чи

неповернення

забезпечення
Не передбачається 
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пропозиції конкурсних

торгів 

5. Строк, протягом

якого пропозиції

конкурсних торгів є

дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними

протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних

торгів. До закінчення цього строку замовник має право

вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій

конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого

ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої

ним пропозиції конкурсних торгів та наданого

забезпечення пропозиції конкурсних торгів

6. Кваліфікаційні

критерії до учасників 

В складі своєї пропозиції конкурсних торгів учасники

мають надати замовнику процедури закупівлі документальне

підтвердження інформації про їх відповідність

кваліфікаційним критеріям, відповідно до вимог Закону

України.

Для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним

вимогам учасник процедури закупівлі в складі своєї

пропозиції конкурсних торгів подає документи відповідно

до Додатку №2.

Документи, що не передбачені законодавством для

учасників процедури закупівлі, не подаються ними у

складі пропозиції конкурсних торгів.

Про документи, подання яких учасником у складі

пропозиції конкурсних торгів вимагається Замовником

відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів,

Учасник повинен зазначити у довідці, поданій в довільній

формі, в складі своєї пропозиції конкурсних торгів, якщо

подання цих документів не передбачено чинним

законодавством для такого Учасника.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають

кваліфікаційним критеріям, встановленим пунктом цієї

документації конкурсних торгів, іншим вимогам замовника

(Додаток №2) та за відсутності інших, передбачених

Законом України та цією документацією конкурсних торгів,

підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки

7. Інформація про

необхідні технічні,

якісні та кількісні

характеристики

предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі в складі своєї пропозиції

конкурсних торгів повинні надати інформацію та

документи, що підтверджують відповідність товарів

вимогам документації конкурсних торгів відповідно до

технічного завдання у Додатку №3

8. Опис окремої

частини (частин)

предмета закупівлі

(лота), щодо якої

можуть бути подані

пропозиції конкурсних

торгів 

Окремих частин предмету закупівлі не передбачається.

Пропозиції конкурсних торгів подаються на весь предмет

закупівлі в цілому з урахуванням усіх лотів разом.

9. Внесення змін або

відкликання пропозиції

конкурсних торгів

учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою

пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її

подання без втрати свого забезпечення пропозиції

конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання

пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли

вони отримані замовником до закінчення строку подання

пропозицій конкурсних торгів.

За таких обставин Учасник надсилає комітету з конкурсних

торгів лист, оформлений таким чином:

1) у разі відкликання пропозиції конкурсних торгів лист

вкладається в конверт, що містить напис «Відкликання

пропозиції конкурсних торгів», з зазначенням

найменування організації-Учасника і його поштової
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адреси, назви предмету закупівлі, поштової адреси

Замовника торгів та його найменування, попереджувального

напису: «Не відкривати до початку торгів (дата та час

зазначена в оголошенні про проведення відкритих

торгів)»;

2) у разі зміни пропозиції конкурсних торгів лист зі

змінами вкладається у конверт, що містить напис «Зміна

пропозиції конкурсних торгів», з зазначенням

найменування організації-Учасника і його поштової

адреси, назви предмету закупівлі, поштової адреси

Замовника торгів та його найменування, попереджувального

напису: «Не відкривати до початку торгів (дата та час

зазначена в оголошенні про проведення відкритих

торгів)».

Зміни або відкликання пропозиції у період між кінцевим

терміном подання пропозицій та розкриттям пропозицій

конкурсних торгів призводить до відхилення пропозиції

конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та

кінцевий строк подання

пропозицій конкурсних

торгів:  

  

спосіб подання

пропозицій конкурсних

торгів 

Особисто або поштою 

місце подання

пропозицій конкурсних

торгів 

за адресою замовника, канцелярія

кінцевий строк подання

пропозицій конкурсних

торгів (дата, час) 

Дата 02.09.2013

Час 08:00

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після

закінчення строку їх подання, не розкриваються і

повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня

з дня надходження запиту підтверджує надходження

пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та

часу. 

2. Місце, дата та час

розкриття пропозицій

конкурсних торгів  

  

місце розкриття

пропозицій конкурсних

торгів 

за адресою замовника, каб. №16

дата та час розкриття

пропозицій конкурсних

торгів 

Розкриття Дата 02.09.2013

                  Час 10:00

Реєстрація учасників Дата 02.09.2013

                                     Час 09:45

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних

торгів замовником допускаються всі учасники або їх

уповноважені представники. Відсутність учасника або його

уповноваженого представника під час процедури розкриття

пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови

в розкритті чи розгляді або для відхилення його

пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження учасника та(або) його представника

підтверджуються наступним чином:

якщо учасником є фізична особа, то вона повинна мати при

собі документ, що засвідчує його особу; 

якщо учасником виступає юридична особа:
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у разі, коли представником є керівник, він повинен

надати завірену копію документа, що підтверджує його

повноваження (виписка з протоколу засновників, наказ про

призначення), та мати при собі документ, що засвідчує

його особу;

у разі, коли учасника представляє інша особа, їй

необхідно мати при собі оригінал довіреності або

доручення на представництво інтересів учасника,

повноваження на підпис документів від імені учасника,

оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, та

копію документа, що підтверджує повноваження керівника

(виписка з протоколу засновників, наказ про

призначення), який підписує довіреність, а також мати

при собі документ, що засвідчує особу.

Ці підтвердження повинні бути надані замовнику до

початку процедури розкриття пропозицій конкурсних

торгів, під час реєстрації учасників, що виявили бажання

бути присутніми на процедурі розкриття.

Завірена учасником копія документа, що засвідчує особу

учасника та(або) його представника повинна бути надана в

складі пропозиції конкурсних торгів. 

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів

перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних

документів, передбачених документацією конкурсних

торгів, а також оголошуються найменування та

місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної

пропозиції конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття

пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів

складається у день розкриття пропозицій конкурсних

торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки

України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів

підписується членами комітету з конкурсних торгів та

учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття

пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та

печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій

конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його

запит протягом одного робочого дня з дня отримання

такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів

оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв

та методика оцінки

пропозиції конкурсних

торгів із зазначенням

питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за

роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з

метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які

переговори з питань внесення змін до змісту або ціни

поданої пропозиції конкурсних торгів.

До детального оцінювання пропозицій, Замовник вивчає

пропозиції з метою визначення, що кожна пропозиція:

а) підписана належним чином;

б) відповідає вимогам документації конкурсних торгів;

в) подає всі пояснення та/або докази, які може вимагати

Замовник, зокрема, для підтвердження кваліфікаційним

критеріям та ціні пропозиції конкурсних торгів.

Визначення пропозицій, що відповідають або не

відповідають вимогам, ґрунтуються тільки на їх змісті.

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.

Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були
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відхилені і визначені такими, що відповідають вимогам

документації конкурсних торгів.

Загальний строк здійснення оцінки, порівняння та

визначення переможця торгів не повинен перевищувати 20

робочих днів після дня розкриття пропозицій конкурсних

торгів.

 Замовником визначаються критерії та методика оцінки

відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону 

Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на

основі критеріїв: 

- ціна пропозиції конкурсних торгів;

- строк виконання;

- гарантійне обслуговування/гарантійний термін.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки,

шикуються по мірі зростання значень показника. У випадку

однакового значення показника, переможець визначається

шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів 

простою більшістю голосів за участю в голосуванні не

менш двох третин членів комітету. Якщо результати

голосування розділилися порівну, вирішальний голос має

Голова комітету з конкурсних торгів. Переможець

визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Методика оцінки

Кількість балів визначається за критерієм :

1. «Ціна» – 80;

2. «Строк виконання» – 10;

3. «Гарантійне обслуговування/гарантійний термін» – 10.

Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша

(найменша), присвоюється максимально можлива кількість

балів.

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається за

формулою:

Б обчисл  = Цmin/Цобчисл* 80, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість

балів для якої обчислюється.

80 – максимально можлива кількість балів за критерієм

«Ціна».

2. Пропозиції конкурсних торгів, строк виконання, якої

найвигідніший (найменший), присвоюється максимально

можлива кількість балів. Кількість балів за критерієм

«Строк виконання» визначається наступним чином: 

Б обчисл = С min обчисл /С обчисл *10, де

Б обчисл - обчислювана кількість балів;

С min – найменший термін виконання;

С обчисл – строк виконання, зазначений в пропозиції,

кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм

«Строк виконання».

3. Пропозиції конкурсних торгів,  термін строку

гарантійного обслуговування, якої найвигідніший

(найдовший), присвоюється максимально можлива кількість

балів. Кількість балів за критерієм «Гарантійне

обслуговування /гарантійний термін» визначається

наступним чином:

Бобчисл = Гобчисл /Г max *10, де

Бобчисл - обчислювана кількість балів;

Г max – найдовший термін гарантійного обслуговування;

Гобчисл – термін гарантійного обслуговування, зазначений

в пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за «Гарантійне

обслуговування/гарантійний термін».

Загальна кількість балів за розраховується за

критерієм: 
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«Ціна» + «Строк виконання» + «Гарантійне

обслуговування/гарантійний термін».

Пропозиція конкурсних торгів, яка не відповідає

технічним вимогам, до оцінки не допускається. 

Пропозиція конкурсних торгів, умови оплати якої

передбачають передплату, відхиляється на підставі п. 3

ч. 1 ст. 29 Закону 

2. Виправлення

арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок,

допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у

поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення

її оцінки, у порядку, визначеному документацією

конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на

це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Умови та порядок виправлення арифметичних помилок:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в

цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою

ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на

кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова

ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за

одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в

такому випадку призначена підсумкова ціна є

визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних

помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

3. Інша інформація  Відсутня

4. Відхилення

пропозицій конкурсних

торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі,

якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим

статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником

арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо

таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині

сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам

документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів

із зазначенням підстави надсилається учаснику,

пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів

з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється

відповідно до статті 10 цього Закону. 

5. Відміна замовником

торгів чи визнання їх

такими, що не

відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів,

робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через

виявлені порушення законодавства з питань державних

закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення

процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати

процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій

конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з

цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох

учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має

бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Замовник має право визнати торги такими, що не

відбулися, у разі якщо:
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ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів

перевищує суму, передбачену замовником на фінансування

закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок

непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими,

що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому

органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з

дня прийняття замовником відповідного рішення та

оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання

договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію

конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно

вигідною за результатами оцінки.

Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про

визначення переможця замовник надсилає переможцю торгів

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а

також надсилає всім учасникам процедури відкритих торгів

письмове повідомлення про результати торгів із

зазначенням найменування та місцезнаходження

учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого

визнано найбільш економічно вигідною за результатами

оцінки.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або

цінової пропозиції обов'язково безоплатно публікується у

державному офіційному друкованому виданні з питань

державних закупівель.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником,

пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не

пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції

відповідно до вимог документації конкурсних торгів та

акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів

з дати публікації у державному офіційному друкованому

виданні з питань державних закупівель повідомлення про

акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які

обов'язково

включаються до

договору про

закупівлю 

Істотні умови, які обов'язково включаються до договору

про закупівлю та зазначаються замовником відповідно до

вимог статтей 40, 41 Закону.

Предметом договору є послуги з Робіт електромонтажних

код 43.21.1 за ДК 016:2010: послуга зі створення та

впровадження системи пожежної сигналізації, код 43.21.1

(43.21.10-00.10) за ДК 016:2010 «Монтаж систем пожежної

сигналізації»; послуга зі створення та впровадження

системи охоронної сигналізації, код 43.21.1

(43.21.10-00.20) за ДК 016:2010 «Монтаж систем охоронної

сигналізації»; послуга зі створення та впровадження

перепускної системи, код 43.21.1 (43.21.10-00.90) за ДК

016:2010 «Роботи електромонтажні, інші»; послуга зі

створення та впровадження системи відеонагляду, код 

43.21.1 (43.21.10-00.90) за ДК 016:2010 «Роботи

електромонтажні, інші» згідно технічного завдання

замовника відповідно до Додатку №3. 

Ціна договору.

Порядок здійснення оплати за виконані роботи

здійснюється згідно наданої Учасником пропозиції

конкурсних торгів, а також з урахуванням фактичного

виділення коштів по даному предмету закупівлі.

Оплата Замовником робіт Виконавця провадиться у

безготівковій формі у національній валюті України шляхом

переведення коштів з розрахункового рахунку Замовника на

розрахунковий рахунок Виконавця, протягом 3-х (трьох)

банківських днів після отримання рахунка-фактури

Виконавця на підставі підписаного Сторонами Акта

виконаних робіт, але в-будь якому разі не пізніше ніж

через п’ять робочіх днів з дати підписання Акта
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виконаних робіт та з урахуванням реального надходження

видатків (фінансування коштів) Державного бюджету на

зазначені цілі Замовника.

Місце виконання робіт – Україна, м. Київ, вул.

Васильківська (Червоноармійська), 81-а.

Обсяг закупівлі робіт може бути зменшено в залежності

від реального фінансування видатків.

Термін дії договору до 31 грудня 2013 року.

Відповідальність сторін визначається Договором та чинним

в Україні законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від

змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни

за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та

не повинні змінюватися після підписання договору про

закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами,

крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від

реального фінансування видатків та узгодженого зменшення

сторонами договору ціни договору про закупівлю

3. Дії замовника при

відмові переможця

торгів підписати

договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати

договір про закупівлю відповідно до вимог документації

конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю

з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник

повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію

конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 

4. Забезпечення

виконання договору про

закупівлю 

Не вимагається 

Додаток №1 до документації конкурсних торгів

Форма «Пропозиція конкурсних торгів»

 подається у вигляді наведеному нижче. 

Учасник не повинен відступати від цієї форми.

ТЕНДЕРНА ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»

Ми, ___________________________________________________________________________,

(повне найменування учасника, код ЄДРПОУ, адреса місцезнаходження, телефон/факс,

ел. адреса)

надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт з будування

нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні

ремонти) - код 41.00.4 за ДК 16:2010 (реконструкція адміністративної будівлі

суду) згідно технічного завдання замовника.

Вивчивши документацію конкурсних торгів ми, уповноважені на підписання договору,

маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та умови договору за

загальною ціною пропозиції __________________ грн.

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних

торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають

силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми
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візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  90 календарних

днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша

пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час

до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції

конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо,

що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для

Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із

Замовником не раніше ніж через чотирнадцять днів з дати публікації в державному

офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про

акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня

акцепту пропозиції.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені

печаткою.

Додаток №2 до документації конкурсних торгів

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЮТЬ БУТИ НАДАНІ

ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Кваліфікаційні

вимоги

Документи, що мають бути надані учасником для підтвердження

кваліфікації

1. Наявність

обладнання

та матеріально-тех

нічної бази

Інформація про наявність обладнання (Форма №1)

2. Наявність

працівників

відповідної

кваліфікації, які

мають необхідні

знання та досвід

Інформація про працівників відповідної кваліфікації

(Форма №2).

3. Наявність

фінансової

спроможності

Оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про

відсутність заборгованості по сплаті відсотків по кредитах

станом на останній день місяця що передує дню розкриття або

більш пізню дату

Форма 1

Інформація про наявність обладнання

№ Найменування

обладнання

Стан (нове,

справне, погане

тощо)

Кількість Власна, орендується чи

лізинг (у кого) або

поставляється (ким)

1 2 3 4 5

Форма 2

Інформація про працівників відповідної кваліфікації
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№ П.І.Б. Професія

(спеціальніс

ть), посада

Стаж роботи у

відповідній сфері

Освіта

1 2 3 4 5

Примітки:

- вся інформація та документи, повинні бути засвідчені відповідно до вимог цієї

документації конкурсних торгів;

- документи, які не передбачені Цивільним та Господарським кодексами для

суб’єктів підприємницької діяльності або фізичних осіб, не подаються в складі

їх пропозиції конкурсних торгів;про що такий Учасник повинен зазначити у довідці,

поданій в довільній формі, в складі своєї пропозиції.

ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ УЧАСНИК

Оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків

в банківських установах станом на останній день місяця що передує дню розкриття

або більш пізню дату. 

Засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та суб’єкта

підприємницької діяльності (у разі наявності). 

Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних

осіб-підприємців виданий не пізніше як за 30 днів до дати розкриття. 

Засвідчена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних

осіб). 

Копія паспорту (для фізичних осіб). 

Засвідчена копія довідки про взяття на облік платника податків. 

Засвідчена копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ. 

Засвідчена копія Свідоцтва про право сплати Єдиного податку суб’єктом малого

підприємництва-юридичною особою. 

Засвідчена копія ліцензії та/або інших документів дозвільного характеру, якщо

зазначена діяльність підлягає отриманню ліцензії та/або іншого дозвільного

документу. 

Документи, що підтверджують повноваження особи підписувати пропозицію конкурсних

торгів та завіряти копії усіх документів. 

Повноваження учасника та (або) його представника підтверджуються наступним

чином: 

якщо учасником є фізична особа, то вона повинна мати при собі документ,

що засвідчує його особу; 

якщо учасником виступає юридична особа: 

Уразі, коли представником є керівник, він повинен надати завірену копію

документа, що підтверджує його повноваження, та мати при собі документ,

що засвідчує його особу.

У разі, коли учасника представляє інша особа, їй необхідно мати при собі оригінал

довіреності на представництво інтересів учасника, повноваження на підпис

документів від імені учасника, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства,

та копію документа, що підтверджує повноваження керівника, який підписує

довіреність, а також мати при собі документ, що засвідчує його особу.

Документи що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі

закупівлі відповідно до статті 17 Закону

Складові Вимоги

Підпункти 2, 4,

5 пункту 1 статті

17 Закону

Довідка учасника у довільній формі

Підпункту

7 пункту 1 статті

17 Закону

Копії документів які підтверджують статус та повноваження

особи на підписання договору за результатами торгів

Підпункту

8 пункту 1 статті

17 Закону

Оригінал довідки, виданої відповідним уповноваженим органом

про те, що учасник не є банкрутом і стосовно нього

не порушено провадження у справі про банкрутство, не більш

ніж двомісячної давнини до дати розкриття 

Підпункту

1 пункту 2 статті

17 Закону

Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність

заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету,

що є дійсною на момент розкриття пропозицій конкурсних

торгів. Для платників єдиного податку – копія документа про

сплату єдиного податку за звітний (податковий) період,
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наступний за датою розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Підпункту

2 пункту 2 статті

17 Закону

Засвідчена копія Статуту або іншого установчого документу,

свідоцтва про державну реєстрацію чи Копія паспорту, довідки

ЄДРПОУ чи ідентифікаційного коду

Примітки:

- вся інформація та документи, повинні бути засвідчені відповідно до вимог цієї

документації конкурсних торгів;

- документи, які не передбачені Цивільним та Господарським кодексами для

суб’єктів підприємницької діяльності або фізичних осіб, не подаються в складі

їх пропозиції конкурсних торгів;про що такий Учасник повинен зазначити у довідці,

поданій в довільній формі, в складі своєї пропозиції.

Додаток №3 до документації конкурсних торгів

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЛОТ 1

Найменування робіт:

-  виконання робочого проекту по створенню та впровадженню системи пожежної

сигналізації, код 43.21.1 (43.21.10-00.10) за ДК 016:2010 «Монтаж систем пожежної

сигналізації»;

-  виконання робіт зі створення та впровадження системи пожежної сигналізації,

код 43.21.1 (43.21.10-00.10) за ДК 016:2010 «Монтаж систем пожежної

сигналізації».

2.   Види робіт:

- отримання всіх необхідних узгоджень, монтаж обладнання, електромонтажні роботи,

пуско-наладочні роботи, здача об'єкту в експлуатацію.

3.   Загальні вимоги до виконання робіт:

- монтаж обладнання і пуско-наладочні роботи системи автоматичної пожежної

сигналізації та сповіщення на випадок пожежі повинні проводитись на основі

документів:

ДБН   А.2.2-3-2012    «Склад,    порядок   розробки,   узгодження   і  

затвердження   проектної документації для будівництва»:

ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожежна техніка для захисту об'єктів . Основні види.

Розміщення та обслуговування»:

НАПБ А.01.001 -2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»;

ПОЕ «Правила   обладнання електроустановок », вид.8, 2007 г.;

ДБН В.2.2-9-2009 «Загальні приміщення і будівлі»,

ДБН В.2.5-56-2010 «Пожежна автоматика приміщень і будівель»;

ДБН В. 1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва».

Комплекс технічних засобів системи автоматичної пожежної сигналізації з

підключенням до ПЦН повинен мати модульну структуру будови і розрахований на

цілодобову роботу, надійно забезпечувати контроль стану охоронних зон: норма,

несправність, пожежа.

Забезпечувати гарантійне виявлення ранніх спалахів горіння та видавати сигнал

сповіщення. Обладнання, яке використовується повинно мати не менше 10 % запасу

шлейфів, забезпечувати можливість нарощування комплексу. Програмно апаратний

комплекс збору обробки, відображення інформації та управління повинен

забезпечувати: прийом і обробку інформації від сповіщувачів, видачу сигналів

управління виконуючим приладам, постановку під охорону, захист паролем входу в

систему для адміністрування. Забезпечувати постійний контроль з'єднувальних ліній

між всіма приладами системи. Зберігати в електронній пам'яті з висвітленням в

поточному часі інформації про стан системи пожежної сигналізації: спрацювання

сповіщувачів з показом шлейфу приміщення, порушення лінії зв'язку з сповіщувачами
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та між окремими пристроями системи збору і обробки інформації, зупинка та

відновлення подачі електроживлення, включення виключення оператором окремих зон.

Джерела безперебійного живлення повинні забезпечувати при відключенні основного

живлення (220 В) роботу всієї системи в черговому режимі не менше 24 годин та

менше З години в режимі «Пожежа».

Обладнання систем пожежної сигналізації розташовується в приміщенні головного

посту охорони (диспетчерської) Об'єкту (115), а, також, в металевих боксах - по

поверхово в слабкострумних нішах (шафах) (217) та в підвальних приміщеннях.

4.   Вимоги до якості робіт, в тому числі технології виробництва робіт, методи

виробництва робіт, організаційно - технологічна схема виробництва робіт, безпека

робіт:

- якість виконаної підрядчиком роботи повинна відповідати вимогам, які

пред'являються до робіт відповідного роду;

-   підрядчик може прийняти на себе згідно договору обов'язок виконання роботи

відповідним вимогам якості більш високим ніж встановлені обов'язковим для сторін

вимогам:

- технології та методи виробництва робіт - згідно з діючими нормами. 

5.   Вимоги до безпеки виконання робіт та безпеки результатів робіт:

-  безпека виконуваних робіт - згідно ПОЕ, ДНАОП 0.00-1.21-98, СНІП 3.05.06-85,

НПАОП 0.00-1.30-01.

Перелік та об'єм інших витратних матеріалів необхідних для монтажу систем згідно

з договором, визначається підрядником самостійно в межах ціни договору.

ЛОТ 2

Найменування робіт :

-  виконання робочого проекту по створенню та впровадженню системи охоронної

сигналізації, код 43.21.1 (43.21.10-00.10) за ДК 016:2010 «Монтаж систем

охоронної сигналізації»;

-  виконання робіт зі створення та впровадження системи охоронної сигналізації,

код 43.21.1 (43.21.10-00.10) за ДК 016:2010 «Монтаж систем охоронної

сигналізації».

2.   Види робіт:

Отримання всіх необхідних узгоджень, монтаж обладнання, електромонтажні роботи,

пуско-наладочні роботи, здача об'єкту в експлуатацію.

Система охоронної сигналізації (ОС) об'єкту повинна бути виконана у відповідності

до діючого законодавства України.

Система охоронної сигналізації (ОС) повинна забезпечувати:

- оперативне визначення місця несанкціонованого проникнення на об'єкт і в

приміщення, що захищаються та видачі сигналу (звукового, світлового і т.д.) для

адекватної реакції на порушення;

-  відображення оперативної інформації про режими охорони окремих приміщень та

тривогах в приміщені головного посту охорони (диспетчерської);

-  створення та роздрукування звітів по подіям в системі з витягом по даті, часу,

місцю виникнення та ін.;

-  можливість постановки під охорону та зняття з охорони кожного приміщення

(групи приміщень).

Обладнання систем охоронної сигналізації розташовується в приміщенні головного

посту охорони (диспетчерської) Об'єкту, а, також, в металевих боксах - на кожному

поверсі в слабкострумних нішах (шафах).

Системою охоронної сигналізації на 1-му поверсі облаштувати: 

- Всі входи/виходи з будівлі (102, 112, 117, 122, 131) - захист в 1 рубіж: двері

та об'єм;   

- Вхід/вихід на поверх (117,213) - захист в один рубіж: об'єм. 

Системою тривожних кнопок приміщення:

- Приміщення судових засідань на 1-му поверсі (101, 119, 120, 124, 125, 126,

133); 

- Приміщення судових засідань на 2-му поверсі (201, 211,214, 226). 

Всі   приміщення   цокольного   та   першого   поверхів,   які   мають   вікна,  

підлягають захищенню акустичними сповіщувачами розбиття скла.

Передбачити антисаботажні заходи для захисту активних сповіщувачів та системного

обладнання.

По поверхово встановити в місцях, зручних для користування, пристрої індикації

стану поверхових зон охорони та керування.

В приміщенні диспетчерської для моніторингу та керування ОС передбачити

автоматизоване робоче місце (АРМ) на базі ПК і спеціалізованого програмного

забезпечення.
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Електропостачання обладнання прийняти по 1 категорії від двох незалежних джерел

електропостачання напругою:

-  1 джерело - мережа напругою 220В, частотою 50Гц, потужністю до 10 кВт з глухо

заземленою нейтраллю;

- 2 джерело - від акумуляторних батарей блоку живлення, які заряджаються

автоматично і забезпечують роботу установки впродовж 24 годин.

Забезпечити резерв розширення зон без зміни системного обладнання до 20%.

Передбачити можливість розширення ОС за рахунок додавання ППК, АРМ операторів по

мірі необхідності.

Кабельні мережі Систем прокласти приховано по будівельних конструкціях (за

винятком технічних    приміщень).    Вертикальна    прокладка    мереж       

повинна    виконуватись    в слабкострумних нішах (шафах). По поверхах - в лотках

систем зв'язку та гофрованій трубі, в приміщені диспетчерської - в

електротехнічних каналах.

3.   Загальні вимоги до виконання робіт:

Усі компоненти, що входять в склад системи охоронної сигналізації, повинні бути

виконані на високонадійному, сучасному, сертифікованому на території України

обладнанні з використанням цифрових комп'ютерних технологій обробки інформації.

Обладнання і матеріали системи охоронної сигналізації повинні мати відповідні

паспорти і сертифікати, які підтверджують їх якість. Обладнання і матеріали

системи охоронної сигналізації до моменту їх монтажу повинні зберігатися на

складах відповідно до нормативних документів і технічної документації виробників.

Обладнання системи охоронної сигналізації (ППК, модулі, адаптери, блоки живлення

і т.п.) повинне бути розподілене, розташовуватися в спеціально відведених для

цього місцях і розраховано на роботу 24 години на добу.

4.   Вимоги до якості робіт, в тому числі технології виробництва робіт, методи

виробництва робіт, організаційно - технологічна схема виробництва робіт, безпека

робіт:

- якість виконаної підрядчиком роботи повинна відповідати вимогам, які

пред'являються до робіт відповідного роду;

-   підрядчик може прийняти на себе згідно договору обов'язок виконання роботи

відповідним вимогам якості більш високим ніж встановлені обов'язковим для сторін

вимогам;

- технології та методи виробництва робіт - згідно з діючими нормами.

5.   Вимоги до безпеки виконання робіт та безпеки результатів робіт:

-  при виконанні монтажних і пуско- налагоджувальних робіт з побудови підсистеми

системи охоронної сигналізації, повинні виконуватися чинні на Україні вимоги

пожежної безпеки, електробезпеки і норми охорони праці згідно вимогам СПДС, ССБТ,

НАПБ, ДСТУ, ДБН, ДНАОП і ПУЭ.

Перелік та об'єм інших витратних матеріалів необхідних для монтажу систем згідно

з договором, визначається підрядником самостійно в межах ціни договору.

ЛОТ 3

Найменування робіт :

- виконання робочого проекту по створенню та впровадженню перепускної системи,

код 43.21.1 (43.21.10-00.90) за ДК 016:2010 «Роботи електромонтажні, інші»;

- виконання робіт зі створення та впровадження перепускної системи, код 43.21.1

(43.21.10-00.90) за ДК 016:2010 «Роботи електромонтажні, інші»;

2.   Види робіт:

Отримання всіх необхідних узгоджень, монтаж обладнання, електромонтажні роботи,

пуско-наладочні роботи, здача об'єкту в експлуатацію.

Система контролю доступу (КД) повинна мати модульну архітектуру та дозволяти

гнучко і швидко розширюватись по кількості точок походу, карт-перепусток та

додаткових автоматизованих робочих місць (АРМ).

Системою контролю доступу обладнати турнікети в вестибюлі першого поверху,

шлагбаум на в'їзді на територію. В вестибюлях встановити вхідну групу з

турнікетів та хвіртки, підключених до системи контролю доступу. Тип турнікетів,

хвірток та шлагбаумів погодити з Замовником на 1-му етапі проектування.

Розрахунок кількості турнікетів виконати з урахуванням «пікового навантаження».

Пропускна спроможність вхідної групи турнікетів повинна забезпечувати пропуск 50

користувачів за 15 хвилин.

Тип турнікетів та шлагбаумів узгодити з Замовником на етапі проектування.

В якості керуючих пристроїв передбачити безконтактні зчитувачі Ргох-карт.

Передбачити обладнання системою КД наступних дверей:

-     На 1-му поверсі - контроль входу в будівлю (113);

-     Запасний вхід/вихід в будівлю на 1-му поверсі (122).

Двері контрольованих точок проходу повинні бути обладнані електромагнітними
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замками, доводчиками й магнітоконтактними датчиками для контролю стану дверей.

Сервер системи КД зі спеціалізованим програмним забезпеченням і системне

обладнання розташувати в приміщенні серверної, інтерфейсні модулі, блоки

живлення, комутаційне обладнання - розташувати по-поверхово в нішах слабкого

струму та в приміщенні головного поста охорони (диспетчерська).

Організувати робоче місце (АРМ) на базі ПК: моніторингу та адміністрування - в

приміщенні головного поста охорони (диспетчерська) АРМ для видачі разових та

тимчасових карт-перепусток відвідувачів Об'єкту. Електромагнітні замки,

інтерфейсні модулі та системне обладнання повинні мати джерела резервного

електроживлення з вбудованими акумуляторами

3.   Загальні вимоги до виконання робіт:

Усі компоненти, що входять в склад перепускної системи, повинні бути виконані на

високонадійному. сучасному, сертифікованому на території України обладнанні з

використанням цифрових комп'ютерних технологій обробки інформації.

Обладнання і матеріали перепускної системи повинні мати відповідні паспорти і

сертифікати, які підтверджують їх якість. Обладнання і матеріали перепускної

системи до моменту їх монтаж}' повинні зберігатися на складах відповідно до

нормативних документів і технічної документації виробників.

Обладнання перепускної системи (ППК, модулі, адаптери, блоки живлення і т.п.)

повинне бути розподілене, розташовуватися в спеціально відведених для цього

місцях і розраховано на робот}' 24 години на добу.

4.   Вимоги до якості робіт, в тому числі технології виробництва робіт, методи

виробництва робіт, організаційно - технологічна схема виробництва робіт, безпека

робіт:

- якість виконаної підрядчиком роботи повинна відповідати вимогам, які

пред'являються до робіт відповідного роду;

- підрядчик може прийняти на себе згідно договору обов'язок виконання роботи

відповідним вимогам якості більш високим ніж встановлені обов'язковим для сторін

вимогам;

- технології та методи виробництва робіт - згідно з діючими нормами.

5.   Вимоги до безпеки виконання робіт та безпеки результатів робіт:

-  при виконанні монтажних і пуско- налагоджувальних робіт з побудови підсистеми

системи охоронної сигналізації, повинні виконуватися чинні на Україні вимоги

пожежної безпеки, електробезпеки і норми охорони праці згідно вимогам СГТДС,

ССБТ, НАПБ, ДСТУ, ДБН, ДНАОП і ПУЭ.

Перелік та об'єм інших витратних матеріалів необхідних для монтажу систем згідно

з договором, визначається підрядником самостійно в межах ціни договору.

ЛОТ 4

Найменування робіт :

- виконання робочого проекту по створенню та впровадженню системи відеонагляду,

код 43.21.1 (43.21.10-00.90) за ДК 016:2010 «Роботи електромонтажні, інші»;

-  виконання робіт зі створення та впровадження системи відеонагляду, код 43.21.1

(43.21.10-00.90) за ДК 016:2010 «Роботи електромонтажні, інші»;

2.   Види робіт:

Отримання всіх необхідних узгоджень, монтаж обладнання, електромонтажні роботи,

пуско-наладочні роботи, здача об'єкту в експлуатацію.

Система відеоспостереження повинна забезпечувати швидкість запису відеосигналу не

менше за 25 к/с, перегляду не менше 25 к/с з роздільною здатністю D1.

Передбачити можливість зберігання відеоінформації строком до 10-ти діб,

архівування інформації та запис її на зйомний носій (диск).

В якості технічних засобів ведення візуального спостереження передбачити

встановлення відеокамер:

- внутрішні, купольні кольорові відеокамери високої роздільної здатності; 

- зовнішні відеокамери високої роздільної здатності «день/ніч» в кліматичному

кожусі з варіофокальною оптикою та авто діафрагмою для точної настройки.

Внутрішні відеокамери та системне обладнання повинні мати джерела резервного

електроживлення з вбудованими акумуляторами.

Оснащенню системою відеоспстереження підлягають зони:

- в'їзду на територію;

- периметр будівлі;

- вестибюлі 113, 122;

- коридори 205, 213, 217;

- вхід в будівлю з вулиці (112).

Система відеоспостереження повинна забезпечити можливість:

- розрізняння державних номерів в'їжджаючих / виїжджаючих автомобілів;

-  спостереження загальної обстановки (розрізнення людини) для відеокамер
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периметру, коридорів.

Організувати АРМ системи відеоспостереження з можливістю спостереження, перегляду

архіву та повноцінного керуванням системою.

Відеорегістратори та комутаційне обладнання розташувати в приміщенні серверної.

Передбачити можливість організації додаткових АРМ та передачі відеоінформації

через комп'ютерну мережу.

Передбачити можливість резерву системного обладнання 20% для розширення системи.

3.   Загальні вимоги до виконання робіт:

Усі компоненти, що входять в склад системи відеонагляду, повинні бути виконані на

високонадійному, сучасному, сертифікованому на території України обладнанні з

використанням цифрових комп'ютерних технологій обробки інформації.

Обладнання і матеріали системи відеонагляду повинні мати відповідні паспорти і

сертифікати, які підтверджують їх якість. Обладнання і матеріали системи

відеонагляду до моменту їх монтажу повинні зберігатися на складах відповідно до

нормативних документів і технічної документації виробників.

Обладнання системи відеонагляду (ППК, модулі, адаптери, блоки живлення і т.п.)

повинне бути розподілене, розташовуватися в спеціально відведених для цього

місцях і розраховано на роботу 24 години на добу.

4.   Вимоги до якості робіт, в тому числі технології виробництва робіт, методи

виробництва робіт, організаційно - технологічна схема виробництва робіт, безпека

робіт:

- якість виконаної підрядчиком роботи повинна відповідати вимогам, які

пред'являються до робіт відповідного роду;

-   підрядчик може прийняти на себе згідно договору обов'язок виконання роботи

відповідним вимогам якості більш високим ніж встановлені обов'язковим для сторін

вимогам;

- технології та методи виробництва робіт - згідно з діючими нормами.

5.   Вимоги до безпеки виконання робіт та безпеки результатів робіт:

- при виконанні монтажних і пуско- налагоджувальних робіт з побудови підсистеми

системи охоронної сигналізації, повинні виконуватися чинні на Україні вимоги

пожежної безпеки, електробезпеки і норми охорони праці згідно вимогам СПДС, ССБТ,

НАПБ, ДСТУ, ДБН, ДНАОП і ПУЭ.

Перелік та об'єм інших витратних матеріалів необхідних для монтажу систем згідно

з договором, визначається підрядником самостійно в межах ціни договору.

Схематичний план підвалу
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Схематичний план 1 поверху
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Схематичний план 2 поверху
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