E. Технічна та цінова пропозиція надавача послуг
1.
№

2.
Специфікація, що вимагається

1.

Виконання робіт з проектування буріння
артезіанської свердловини і водозабірного
пристрою на території природного заповідника
«Горгани»
1.1 Вивчення можливості розробки проекту
і будівництва водозабору.
1.2 Збір спеціальної документації,
необхідної для початку проектновишукувальних та будівельних робіт:
документи, що підтверджують права на
землю (Акт про право власності на
землю або договір оренди землі з
актом прийому-передачі);
нормативний розрахунок в потребі
води (опитувальний лист), підписаний
замовником або ТУ на водопостачання;
ситуаційний план (М 1: 10000; М 1:
2000) та генплан території на
топографічній основі (М 1: 500);
рішення місцевого виконкому «Про
дозвіл на початок проектновишукувальних робіт»;
акт вибору та обстеження земельної
ділянки під будівництво об'єкта;
замовлення на проектування;
технічне завдання на проектування
(завдання на проектування об'єктів
виробничого призначення
погоджується з територіальними
організаціями згідно з ДБН А.2.3-1);
звіт про інженерно-геологічні

3.
Специфікація, що надається

4.
Одиниця
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дослідження (з графічними
матеріалами);
архітектурно-планувальне завдання
(АПЗ);
попередній висновок геологічної
служби про можливість використання
підземних вод;
висновок санітарної служби про
придатність ділянки для будівництва
водозабору (при необхідності).
Гідрогеологічні
дослідження,
розрахунки та аналізи.
Розробка робочого проекту.
Узгодження та затвердження робочого
проекту.
Отримання дозволу на буріння.
Авторський нагляд.
Інше: Розділи повинні виконуватися
згідно з вимогами ДБН А 2.2-3-2014.
Режим роботи ВЗП цілодобовий, в
автоматичному режимі.
Передбачити частотне регулювання і
автоматику захисту системи.

Всього
•

Колонка 3 заповнюється надавачем послуг та повинна містити детальну інформацію що пропонується (наприклад слова “відповідає” або “так” не достатньо)

Ми розуміємо, що якщо ми не в змозі відповісти без затримки після отримання повідомлення про присудження контракту, або якщо надана інформація виявилася
неправдивою, то рішення щодо присудження контракту буде вважатися недійсним та анульованим.
Щиро Ваш,
_____________________________________________
Підпис уповноваженого представника юридичної особи
_____________________________________________
ПІБ та посада уповноваженого представника юридичної особи

