
 
  



 

Тендер №: BTS-2 «Реконструкція та модернізація мереж вуличного освітлення в м. Біла Церква шляхом технічного 

переоснащення» 
 

 
Зміни №1 до Тендерної документації. 

№ 

№ Посилання 

на тендерну 

документацію 

Оригінальний текст Змінений текст 

1 Розділ I.  Інструкції для 

Учасників тендеру 

 

В. Підготовка Тендерної 

пропозиції 

 

6. Вартість участі в 

тендері 

6.3 Замовник відповість на всі запити протягом одного робочого 

тижня щодо роз'яснення тендерної документації, якщо вони 

будуть отримані ним не пізніше 30.06.2020 року. Відповідь 

Замовника буде у письмовій формі з направленням копій 

всім учасникам тендеру, які отримали тендерну 

документацію, включаючи виклад заданого питання, але без 

вказівки на джерело його надходження. Якщо в результаті 

запиту щодо тендерної документації Замовник вважатиме за 

необхідне ввести в неї зміни, він має це зробити. 

6.3 Замовник відповість на всі запити протягом одного робочого 

тижня щодо роз'яснення тендерної документації, якщо вони 

будуть отримані ним не пізніше 13.07.2020 року. Відповідь 

Замовника буде у письмовій формі з направленням копій всім 

учасникам тендеру, які отримали тендерну документацію, 

включаючи виклад заданого питання, але без вказівки на 

джерело його надходження. Якщо в результаті запиту щодо 

тендерної документації Замовник вважатиме за необхідне 

ввести в неї зміни, він має це зробити. 

2 Розділ I.  Інструкції для 

Учасників тендеру 

 

В. Підготовка Тендерної 

пропозиції 

 

6. Вартість участі в 

тендері 

6.4 Призначений представник учасника тендеру може бути 

присутнім на перед-тендерній зустрічі, яка відбудеться за 

попереднім погодженням з Замовником на третій неділі від 

дати оголошення тендеру у період підготовки тендерних 

пропозицій за адресою: 09100, Київська область, м. Біла 

Церква, вул. Андрея Шептицького, 2. Метою зустрічі (у 

поєднанні з відвідуванням будівельного майданчика) буде 

роз’яснення та відповіді на будь-які питання, які можуть 

бути поставлені на даному етапі. Витрати на участь у 

засіданні за власний рахунок учасника. 

 

6.4 Призначений представник учасника тендеру може бути 

присутнім на перед-тендерній зустрічі, яка відбудеться за 

попереднім погодженням з Замовником на четвертій неділі 

від дати оголошення тендеру у період підготовки тендерних 

пропозицій за адресою: 09100, Київська область, м. Біла 

Церква, вул. Андрея Шептицького, 2. Метою зустрічі (у 

поєднанні з відвідуванням будівельного майданчика) буде 

роз’яснення та відповіді на будь-які питання, які можуть бути 

поставлені на даному етапі. Витрати на участь у засіданні за 

власний рахунок учасника. 

3 Розділ I.  Інструкції для 

Учасників тендеру 

 

C. Подача і відкриття 

Тендерних пропозицій 

 

17. Подача і маркування 

конвертів з тендерними 

пропозиціями 

17.1  Учасники тендеру можуть надсилати свої Тендерні 

пропозиції поштою або подавати особисто. Процедура 

подачі, запечатування та маркування конвертів повинна 

бути наступною: 

(a) Учасники тендеру, які подають свої тендерні 

пропозиції поштою або особисто, повинні вкласти 

оригінал і кожну копію Тендерної пропозиції до 

окремих запечатаних конвертів. 

17.1 Учасники тендеру можуть надсилати свої Тендерні пропозиції 

поштою або подавати особисто. Процедура подачі, 

запечатування та маркування конвертів повинна бути 

наступною: 

(b) Учасники тендеру, які подають свої тендерні пропозиції 

поштою або особисто, повинні вкласти оригінал і кожну 

копію Тендерної пропозиції до окремих запечатаних 

конвертів. 



(a) Адреса Замовника: 09100, Київська область, м. Біла 

Церква, вул. Андрея Шептицького, 2. Внутрішні та 

зовнішні конверти повинні: 

(a) містити назву та адресу Учасника тендерів; 

(b) бути адресованими Замовнику; 

(c) містити спеціальне позначення тендерного процесу 

відповідно до ІУТ 1.1; та  

(d) містити попередження наступного змісту: «Не 

відкривати до 24.07.2020 року, 10:00» 

 

(b) Адреса Замовника: 09100, Київська область, м. Біла 

Церква, вул. Андрея Шептицького, 2. Внутрішні та 

зовнішні конверти повинні: 

(e) містити назву та адресу Учасника тендерів; 

(f) бути адресованими Замовнику; 

(g) містити спеціальне позначення тендерного процесу 

відповідно до ІУТ 1.1; та  

(h) містити попередження наступного змісту: «Не 

відкривати до 12.08.2020 року, 10:00» 

 

4 Розділ I.  Інструкції для 

Учасників тендеру 

 

C. Подача і відкриття 

Тендерних пропозицій 

 
18. Останній термін подачі 

тендерних пропозицій 

18.1  Тендерні пропозиції надсилаються Замовнику на вказану 

ним адресу до 24.07.2020 року, 10:00. 

 

18.1  Тендерні пропозиції надсилаються Замовнику на вказану ним 

адресу до 12.08.2020 року, 10:00. 

 

5 Розділ ІV. Вимоги 

Замовника 

Перелік устаткування та 

пов’язаних робіт 

 

3. Основні вимоги до 

обладнання 

 

Світлотехнічні розрахунки 

 

5.  вул. Гайова: 

Категорія об’єкта за освітленням – В2, вулиці та дороги 

місцевого значення з інтенсивністю руху менше 500 од/год. 

Орієнтовно планується використовувати світильники 

потужністю 35  Вт. 

 

5. вул. Гайова: 

Категорія об’єкта за освітленням – В2, вулиці та дороги 

місцевого значення з інтенсивністю руху менше 500 од/год. 

Орієнтовно планується використовувати світильники 

потужністю 30  Вт. 

 

 

 

 


