ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова правління
ГО АМЕР Прикарпаття
______________О. В. Шаган

Технічне завдання для проведення конкурсу
проект «Поточний ремонт в приміщенні бібліотеки с. Німшин» в 2019 р.
1. Найменування робіт – проведення ремонту в приміщенні бібліотеки с. Німшин,
зокрема 2-го поверху бібліотеки, сходів, коридору, актової зали
2. Місце виконання робіт –с. Німшин Галицького району.
3. Перелік робіт, що необхідно виконати та їх об’єми додаються.
- Учасник повинен мати відповідні КВЕД для виконання даного виду робіт.
- Учасник повинен бути забезпеченим обладнанням та матеріально-технічною базою для
виконання робіт.
- Для підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт, учасник повинен надати
щонайменше 2 факти виконання аналогічної роботи (копії договорів, фото-підтвердження
виконаної роботи, позитивні відгуки попередніх замовників ).
- У випадку наявності в документах, що підтверджують виконання договорів,
конфіденційної інформації, Учасник має право видалити такі частини інформації, надавши
відповідне обґрунтування з посиланням на підстави.
- Учасник повинен подати пропозицію на кожен клас окремими кошторисами з
договірною ціною.
- Учасник має подати проект плану-графіку виконання робіт.
Учасник має бути готовим, що у випадку, якщо тендерна пропозиція буде
перевищувати бюджету проекту, Замовник може виокремити частину пропозиції на свій
розсуд.
Учасник має бути готовим, що ремонті роботи необхідно виконати на протязі
вересня-жовтня 2019 р.
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