
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

 

1. Найменування замовника: КП "Міське управління капітального будівництва" 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04011733 

3. Місцезнаходження замовника: 87535, Україна, Донецька область обл., м. Маріуполь, вул. 
КУПРІНА, 23А 

31. Вид предмета закупівлі: Роботи 
 
4. Конкретна назва предмета 
закупівлі  
(11. Джерело фінансування 
закупівлі) 

5. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності) 

6. Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

7. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

8. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання послуг 

Виконання будівельних робіт 
по об'єкту: "Будівництво мереж 
з благоустроєм до "Льодової 
арени" по вул. Волгоградській, 
1 у Лівобережному районі м. 
Маріуполя"  

ДК 021:2015: 
45000000-7 — 
Будівельні роботи та 
поточний ремонт  

1 роботи  87500, Україна, 
Донецька область, м. 
Маріуполь, вул. 
Волгоградська, 1  

до 31 серпня 2020  

 
81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) Тип днів Розмір оплати, 

(%) 

Виконання 
робіт  

Більш детально в проекті 
договору  

Пiсляоплата 20  Календарні  100  

 
9. Найменування учасника − переможця процедури закупівлі (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи): 

ТОВ "CВС-СЕРВІС"  

10.Інформація про ціну пропозиції: 19 797 939,00 UAH з ПДВ 

 







Товариство з обмеженою відповідальністю  

«СВС-СЕРВІС» 
●  Лауреат національної програми  «Український Будівельний Олімп»  ●  Переможець національного бізнес -рейтингу ● 

● Лауреат почесної нагороди «Лідер національної економіки»  ● Переможець всеукраїнського конкурсу «Кращий продукт року» ● 

Юр. адреса: 87549, м. Маріуполь, вул. Грецька, 206А.    Факт. адреса: 87549, м. Маріуполь, вул. Грецька, 206А,    тел. (098) 7014040. 
  iBan UA173510050000026008288545300 в  АТ  «УкрСиббанк» м. Харків,  МФО 351005,  код ЕГРПОУ 13526301, ІПН 135263005814 

 

 

Вих. № 95  

від 09.10.2019   

 

 

 

КОНКУРСНА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ" 

 

 

            Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «СВС-СЕРВІС», подаємо свою 

тендерну пропозицію щодо участі у тендері (торгах) на закупівлю робіт по об`єкту: 

«Будівництво мереж з благоустроєм до «Льодової арени» по вул. Волгоградській, 1 у 

Лівобережному районі м. Маріуполя» згідно з вимогами тендерної документації Замовника 

торгів на загальну суму 19 797 939,00 грн._(дев'ятнадцять мільйонів сімсот дев'яносто сім 

тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять гривень 00 копійок)_ відповідно до розрахунку(ів) 

(кошторису(ів)) ціни тендерної пропозиції, що входить(ять) до складу нашої тендерної 

пропозиції, та є її невід’ємною(ими) частиною(ами). 

Ми зазначаємо, що, відповідно до вимог чинного законодавства України, маємо право на 

здійснення господарської діяльності, передбаченої цією закупівлею, маємо всі необхідні 

документи, вимоги до обов’язкової наявності яких містяться в законодавстві України. 

Вивчивши Вашу тендерну документацію ми погоджуємося виконати всі її вимоги та вимоги 

договору про закупівлю (далі - Договір) на умовах, зазначених у цій пропозиції. 

Якщо ця наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною, ми зобов’язуємося 

підписати Договір у строки та на умовах, зазначених у тендерній документації, та взяти на себе 

зобов'язання виконати всі умови, передбачені в Договорі. 

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати 

розкриття  тендерної пропозиції.  

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами 

тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції 

з більш вигідними для Вас умовами. 

 

 

Заступник директора з економіки 

ТОВ «СВС-СЕРВІС»                                                Кабанець А.О. 

 

 
 

 

 

 



Товариство з обмеженою відповідальністю  

«СВС-СЕРВІС» 
●  Лауреат національної програми  «Український Будівельний Олімп»  ●  Переможець національного бізнес -рейтингу ● 

● Лауреат почесної нагороди «Лідер національної економіки»  ● Переможець всеукраїнського конкурсу «Кращий продукт року» ● 

Юр. адреса: 87549, м. Маріуполь, вул. Грецька, 206А.    Факт. адреса: 87549, м. Маріуполь, вул. Грецька, 206А,    тел. (098) 7014040. 
  iBan UA173510050000026008288545300 в  АТ  «УкрСиббанк» м. Харків,  МФО 351005,  код ЕГРПОУ 13526301, ІПН 135263005814 

 

 

Вих. № 97  

від 09.10.2019   

 

 

ГРАФІК 

виконання будівельних робіт по об’єкту:  

«Будівництво мереж з благоустроєм до «Льодової арени» по вул. Волгоградській, 1 

у Лівобережному районі м. Маріуполя» 

 
№ 

п/п 
Найменування робіт 

Початок  

виконання робіт 

Закінчення  

виконання робіт 
1 2 3 4 

Інженерні мережі 

1 Побутова каналізація К1 03.03.2020 р 30.05.2020 р 

2 Питний водопровід В1  01.04.2020 р 30.05.2020 р 

Підпірні стінки, сходи, пандус   

Благоустрій території 

3 Демонтажні роботи благоустрою тери-

торії 

15.11.2019 р 30.12.2019 р 

4 Благоустрій території 03.03.2020 р 10.08.2020 р 

5 Придбання устаткування контейнерів по-

бутових 

01.08.2020 р 15.08.2020 р 

Зовнішні мережі водопровода та каналізації 

6 Водопровід В1 15.11.2019 р 30.03.2020 р 

7 Каналізація К1 15.11.2019 р 30.03.2020 р 

Зовнішнє освітлення 01.12.2019 р 30.07.2020 р 

Електропостачання 

8 Електропостачання з придбанням устат-

кування 

01.02.2020 р 30.07.2020 р 

9 Пусконалагоджувальні роботи електропо-

стачання 

01.08.2020 р 10.08.2020 р 

10 Монтаж системи з придбанням устатку-

вання пожежної сигналізації, системи опо-

віщення про пожежу та управління евакуа-

цією людей, системи передавання тривож-

них сповіщень 

01.06.2020 р 31.07.2020 р 

11 Пусконалагоджувальні роботи системи 

оповіщення про пожежу та управління ева-

куацією людей, системи передавання три-

вожних сповіщень 

01.08.2020 р 10.08.2020 р 

12 Монтаж системи охоронної сигналізації з 

придбанням устаткування  

01.06.2020 р 31.07.2020 р 

13 Пусконалагоджувальні роботи охоронної 01.08.2020 р 15.08.2020 р 



сигналізації 

Внутрішньомайданчикові мережі 01.04.2020 р 30.05.2020 р 

14 Інші роботи 15.11.2019 р 31.08.2020 р 

 

 
Заступник директора з економіки 

ТОВ «СВС-СЕРВІС»                                                Кабанець А.О. 
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