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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
«Великі справи потрібно здійснювати, а не обдумувати їх нескінченно»
(Юлій Цезар)

Актуально

До закінчення терміну подачі заявок на участь у проекті залишилось 12 днів

Підприємства
Львова

ТОВ “Робітня”

Довідково

Вимоги до проведення тендерів в Туреччині
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ТОВ “Робітня”
Компанія ТОВ “Робітня” працює в галузі електромонтажу, енергозабезпечення,
впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій на ринку промисловості
та громадського будівництва.

Підприємства Львова
ТОВ “Робітня” понад 20 років успішно працює на ринку.
В складі компанії:команда з понад 90 кваліфікованих працівників; 2500м² офісних,
торгівельних, виробничих і складських приміщень, в тому числі: адміністративний і
технічно–комерційний підрозділ; мобільна електромонтажна база; цех з
виробництва електричних щитів, ліцензованих відповідно до стандарту якості
“PRISMACLUB” компанією SchneiderElectric;торгівельно-логістичний комплекс.
Зараз компанія виконує повний комплекс робіт зі створення систем надійного (в
тому числі, гарантованого) електроживлення. Цей комплекс включає в себе:
 розробку концепції,
 проектування системи,
 виготовлення та поставку електрообладнання,
 монтаж та введення в експлуатацію,
 поточне обслуговування.
Тривала співпраця з такими відомими компаніями, як Schneider Electric, ABB,
Moeller, ETI, Siemens дає можливість постійного вдосконалення з тим, щоб робота
компанії завжди відповідала вимогам міжнародних стандартів та сучасному рівню
розвитку техніки.
ТОВ “Робітня” є членом «Призма Клуб Україна» – категорія ліцензованих
виробників щитового обладнання, партнери компанії ТОВ «Шнейдер Електрик
Україна», які здійснюють виробництво, організоване згідно з європейськими
технологіями та стандартами якості. (Prisma Club).
Компанія – є також ліцензійним партнером провідних світових електротехнічних
концернів. Вироби та послуги компанії «Робітня» заслужили репутацію виключно
надійних, зручних та безпечних.
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Відділ автоматизації займається розробкою та впровадженням систем керування
технологічними процесами у хімічній, харчовій, будівельній та інших галузях
промисловості.
Спеціалізація:
– розробка, монтаж та впровадження
систем автоматизації “під ключ”;
– заміна обладнання та програмного
забезпечення існуючих систем на
сучасні аналоги;
–
розробка,
виготовлення
та
впровадження
систем
керування
кондиціонування;
– спеціалісти відділу здійснюють
технічну
підтримку
та
надають
консультації
по
контролерному,
– розробка систем керування з верхнім контрольно-вимірювальному
обладнанню, привідній техніці в
рівнем відображення (SCADA);
– науковоємкі розробки в галузі регіоні;
розробка
та
виготовлення
автоматизації
неперервних
та –
нестандартних
приладів
та пристроїв
періодичних технологічних процесів із
(газоаналізатори,
регулююча
арматура
застосуванням вільнопрограмованих
для
агресивних
середовищ,
особливо
контролерів
(PLC)
провідних
чистих
речовин,
витратоміри
для
виробників;
пульсуючих потоків).
Відділ застосовує в розробках та обслуговує контролери, контрольновимірювальне та низьковольтне обладнання і приводи SchneiderElectric, Siemens,
Omron, ABB, Unitronics, EATON та ін. провідних виробників.

Відділ автоматизації ТзОВ «Робітня» має рішення щодо впровадження
віддаленого обслуговування підприємств, що дозволить отримати наступний
результат:
– зменшення витрат на обслуговування систем керування технологічним процесом
та лініями;
– зменшення часу простою ліній при несправності;
– покращення якості виробленої продукції.
Компанія Робітня забезпечує якісне та оперативне виконання замовлень будь-якої
складності. Реалізація проектів виконується власними потужностями за участі
спеціалістів високої кваліфікації з використанням сучасного технічного арсеналу.
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На підприємстві можна замовити електрощитове обладнання, яке охоплює силові
(РУ-0,4кВ, ГРЩ, ВРП, ПР та ін.) до 4000А включно, освітлювальні (ЩО, ЯУО, И711,
ЯКЗО та ін.), обліково-розподільні (ВОРП та ін.), шафи керування та автоматизації
(ЩА, ЩСУ, ЯУД, ПУ та ін.), установки компенсації реактивної потужності, як
автоматичні, так, і фіксованої потужності.

Компанія пропонує виготовлення типового електрощитового обладнання, а також
обладнання, згідно індивідуальних схем замовника.
Для комплектації щитів використовують апаратуру та металоконструкції провідних
світових виробників – ABB, Schneider Electric, Eaton та ін. – що в сукупності з
внутрішнім контролем якості гарантує надійність готових виробів.
Вироби підприємства використовують підприємства деревообробної, харчової,
нафтопереробної промисловості, підприємства які виготовляють кабельні джгути
для автомобілів, торгівельно-розважальні комплекси, банки, бізнес-центри,
газокомпресорні станції, державні установи.
Монтажна дільниця пропонує повний спектр робіт по електрифікації об’єктів «під
ключ». Всі роботи здійснюються кваліфікованим, атестованим та екіпірованим
персоналом.

Прокладання зовнішніх та внутрішніх н/в та в/в кабельних ліній
Монтаж станцій, підстанцій до 110 кВ
Монтаж н/в та в/в силових та розподільчих щитів
Конденсаторних установок, АВР, освітлення, щитів обліку та інше
79024 м. Львів, Україна
вул. Б. Хмельницького, 223в
office@robitnia.comwww.robitnia.com
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тел.: (032) 242-46-54
т/ф.: (032) 242-46-55
(032) 294-93-50, 51, 52
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Вимоги до проведення тендерів в Туреччині
Згідно листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за інформацією
Посольства України в Турецькій республіці повідомляємо, що в рамках сприяння
виходу та закріплення українських компаній на ринках Туреччини та регіону,
експертами
юридичного
бюро
«Sariibrahimoglu»
(м.Анкара,
Туреччина;
www.sariibrahimoglu.com) був підготовлений бюлетень щодо вимог до проведення
тендерних процедур у Туреччині із визначення основних принципів Закону
Турецької Республіки «Про державні закупівлі».
Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном: 261-26-65
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