Конкурстық құжаттамаға
2-2-қосымша

Сатып алынатың құрылысқа байланысты емес жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырылады)
Тапсырыс берушінің
атауы:

"Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Аққұдық ауылы әкімінің
аппараты" мемлекеттік мекемесі

Ұйымдастырушының
атауы:

"Хромтау ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Конкурстың №:

№ 6245367-1

Конкурстың атауы:

Хромтау ауданы, Аққұдық ауылындағы тұрғындарды сапалы
сумен қамтамасыз ету үшін блок-модульді су тазарту
қондырғысын сатып алу және орнату

Лоттың нөмірі:

№ 45653035-ОК1

Лоттың атауы

Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің /
желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша
жұмыстар

Тауарлардың,
жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің
бірыңғай
номенклатуралық
анықтамалығы
кодының атауы:

432220.300.000000

Жұмыстың атауы:

Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің /
желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша
жұмыстар

Өлшем бірлігі:

Жұмыс

Саны (көлемі):

1

Бірлік бағасы,
қосылған құн
салығын қоспағанда:

14732142.86

Қосылған құн
салығын қоспағанда,
сатып алуға бөлінген
жалпы сома:

14732142.86

Жұмыстарды орындау до 31 декабря 2021 года
мерзімі

Аванстық төлем
мөлшері:

0

Кепілдік мерзімі
(айлар)

24

Талап етілетін
сипаттамалардың,
параметрлердің және
өзге де бастапқы
деректердің
сипаттамасы

Сипаттама: Аққұдық ауылындағы блокты модульді су
тазарту станциясы Жинақта болуы керек: * Диск сүзгісі-2
дана. * Akva Ogas сүзгісі-2 дана. * Akva mhas сүзгісі-2 дана. *
AKVA сүзгісі РР20ВВ-4 дана. * Кері осмотикалық ООА
орнату 8-4/40 – 1 дана * Су сыйымдылығы-2 дана. * AKVA Е2
СМ5 сорғы станциясы – 5-1 дана. * УК
залалсыздандырғыш-2 дана. * Антискалантты мөлшерлеу
станциясы-1 дана. * Блок бокс (материал сэндвич панелі)
2,4 м*9м – 1 дана. 1) жұмысты орындау қажет: * Жер
құрылыс жұмыстары (іргетастар) * Сыртқы инженерлік
желілер, Сыртқы коммуникацияларды жеткізу * Станцияны
желілерге қосу жұмыстары * Орындалған жұмыстарды
жергілікті бақылаушы органдармен келісу 2. Оқыту:
әлеуетті өнім беруші пайдаланушы персоналды оқытуды
жүргізуі тиіс. 3. Сатып алушы аймағында Уәкілетті қызмет
көрсету орталығы болуы керек, егер оған келісім-шарт
берілсе, оны тиісті жабдықтары бар агент ұсынатындығы
және "келісім-шарт шарттары" және
"талаптар"бөлімдерінде көрсетілгендей, жеткізілген
жабдыққа техникалық қызмет көрсету, жөндеу және
қосалқы бөлшектермен қамтамасыз ету бойынша
міндеттерді орындау үшін жағдай жасалатындығы туралы
дәлелдер келтіруі керек. 4. Тапсырыс берушіден өтініш
түскеннен кейін сервистік маманның 24 сағат ішінде кепілді
шығуы. 5. Кепілді сервистік қызмет көрсету жабдықты
пайдалануға берген сәттен бастап 12 ай ішінде ай сайын 2
(екі) келуді көздейді. 6. Жеткізілетін жабдыққа берілетін
кепілдік пайдалануға берілген сәттен бастап 24 айды
құрайды. 7. Жеткізілген жабдыққа сәйкестік сертификаты.

Орындаушы жеңімпаз
деп анықталған
жағдайда әлеуетті
өнім берушіге
қойылатын талаптар
және онымен
мемлекеттік сатып
алу туралы шарт
жасасу (қажет болған
жағдайда көрсетіледі)
(Әлеуетті өнім
берушіні көрсетілген
мәліметтерді
көрсетпегені немесе
бермегені үшін
қабылдамауға жол
берілмейді)

Приложение 2-2
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)
Наименование
заказчика

Государственное учреждение "Аппарат акима села Аккудык
Хромтауского района Актюбинской области"

Наименование
организатора

Государственное учреждение "Аппарат акима Хромтауского
района"

№ конкурса:

№ 6245367-1

Наименование
конкурса:

Приобретение и установка блочно модульной станции
очистки воды для обеспечение качественной водой
населения в селе Аккудык Хромтауского района

Номер лота:

№ 45653035-ОК1

Наименование лота:

Работы по строительству объектов/систем/сетей
водоснабжения, водопроводных сетей

Наименование кода
Единого
номенклатурного
справочника товаров,
работ, услуг:

432220.300.000000

Наименование
работы:

Работы по строительству объектов/систем/сетей
водоснабжения, водопроводных сетей

Единица измерения:

Работа

Количество (объем):

1

Цена за единицу, без
учета налога на
добавленную
стоимость:

14732142.86

Общая сумма,
выделенная для
закупки, без учета
налога на
добавленную
стоимость:

14732142.86

Срок выполнения
работы:

до 31 декабря 2021 года

Размер авансового
платежа:

0%

Гарантийный срок (в
месяцах)

24

Описание требуемых
характеристик,
параметров и иных
исходных данных

Описание: Блочно модульная станция очистки воды в
с.Аккудык Необходимо должны быть в комплекте: • Фильтр
дисковый – 2 шт. • Фильтр AKVA OGAS – 2 шт. • Фильтр
AKVA MHAS – 2 шт. • Фильтр AKVA РР20ВВ – 4 шт. •
Установка обратноосмотическая ООА 8-4/40 – 1 шт. •
Емкость для воды - 2 шт. • Насосная станция AKVA Е2
СМ5-5 – 1 шт. • УФ обеззараживатель – 2шт. • Станция
дозирования антискаланта – 1 шт. • Блок бокс(материал
сэндвич панель) 2,4м*9м – 1 шт. 1) Необходимо выполнить
работы: • Земельные строительные работы (фундаменты) •
Наружные инженерные сети, подвод внешних
коммуникации • Работы по подключению станции к сетям •
Согласование выполненных работ с местными
контролирующими органами 2. Обучение: Потенциальный
поставщик должен провести обучение эксплуатирующего
персонала. 3. Иметь Авторизованный сервисный центр в
регионе Покупателя, он должен предоставить
доказательства того, что в случае присуждения ему
договора он будет представлен агентом, имеющим
соответствующие оборудование и условия для выполнения
обязанностей по техническому обслуживанию, ремонту и
снабжению запасными частями поставленного
оборудования, как предусмотрено в разделах "Условия
договора" и "Требования". 4. Гарантированный выезд
сервисного специалиста в течении 24 часов, после
поступления заяви от Заказчика. 5. Гарантийное сервисное
обслуживание предусматривает ежемесячно 2 (два)
посещения в течении 12 месяцев с момента ввода в
эксплуатацию оборудования. 6. Гарантия на поставляемое
оборудование составляет 24 месяца с момента ввода в
эксплуатацию. 7. Сертификат соответствия на поставляемое
оборудование.

Условия к
потенциальному
поставщику в случае
определения его
победителем и
заключения с ним
договора о
государственных
закупках
(указываются при
необходимости)
(Отклонение
потенциального
поставщика за не
указание и
непредставление
указанных сведений
не допускается)

