
Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості 
предмета закупівлі : 

ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний ремонт об»єктів комунальної власності на території 
Баштанської ТГ(с.Плющівка, с.Новоіванівка, с.Христофорівка, 

с.Новопавлівка,с.Піски) 
(ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) 
 

1. Процедура закупівлі: Відкриті торги. 

2. Ідентифікатор закупівлі- UA-2021-04-22-004034-c  

3. Строк надання послуг: до 31.08.2021 року. 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 319 934,00 грн. 

5. Територія Баштанської ТГ- с.Плющівка, с.Новоіванівка, с.Христофорівка, 
с.Новопавлівка,с.Піски 

6. Обсяг надання послуг –   1 Послуга 

Технічне завдання 

Замовник торгів: Баштанська міська рада 

№ 

п/п 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 2 3 4 

 Роздiл 1. с.Плющівка  

1 

Фарбування силiкатними фарбами за 2 рази ранiше 

пофарбованих простих фасадiв по штукатурцi з землi та 

риштувань 

100м2 0,7 

2 
Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином 
по каменю стін фасадiв 

100м2 0,7 

3 
Приготування важкого бетону з щебеню, 
клас бетону В30 

100 м3 0,1836 

4 
Шлакопортландцемент загальнобудiвельного та 
спеціального призначення, марка 500 

т 4,858 

5 
Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 10-20 мм, марка М400 

м3 14,688 

 



6 Піщано-щебенева суміш (ПЩС) т 10,5 

7 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 1,2 

8 
Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини 
стяжок цементних 

100м2 1,2 

9 
Розбирання дорожніх покриттів та основ 

асфальтобетонних 
100 м3 0,1695 

 Роздiл 2. с.Новоіванівка  

10 

Фарбування силiкатними фарбами за 2 рази ранiше 
пофарбованих простих фасадiв по штукатурцi з землi та 

риштувань 

100м2 0,6 

11 
Високоякiсне штукатурення цементно-вапняним 
розчином по каменю стiн гладких вручну 

100м2 0,6 

12 Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 1000 м2 0,057 

13 Улаштування пiдстильного шару пiщаного м3 5 

14 Пiщано-щебенева сумiш м3 5 

15 
Портландцемент загальнобудiвельного 

призначення бездобавковий, марка 400 
т 0,3 

16 Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу м 40 

17 Поребрик 500х200х60 шт 80 

18 
Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних 
елементiв мощення [ФЭМ] 100м2 0,4 

19 Плитки бетонні тротуарні ФЭМ 40мм   м2 40 

20 

Різання дрiбнорозмiрних фiгурних 

елементiв мощення [ФЭМ] 

 

 

1м різу 8 

 Роздiл 3. с.Христофорівка  

21 Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних 100м2 0,7 



сумiшей оптимального гранулометричного складу 
одношарових,товщиною 12 см 

22 
Установлення бетонних поребрикiв на 

бетонну основу 
м 50 

23 Поребрик 500х200х60 шт 100 

24 

Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з 
приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, 
шириною до 2 м 

1000 м2 0,07 

25 Плитки бетонні тротуарні ФЭМ 40мм  м2 70 

26 
Високоякiсне штукатурення цементно-вапняним 
розчином по каменю стiн гладких вручну 

100м2 0,5 

 Роздiл 4. с.Новопавлівка  

27 Установлення дрiбних конструкцiй 100шт 0,1 

28 Розбирання цементнобетонних покриттiв 100м3 0,1 

29 

Високоякiсне штукатурення цементно- 

вапняним розчином по каменю стiн гладких 

вручну 

100м2 0,5 

30 

Демонтаж бортових каменiв бетонних i 
залiзобетонних при цементнобетонних 

покриттях 

100м 0,22 

31 
Фарбування нових металевих поверхонь 

за 1 раз 
100м2 0,6 

32 
Засипання вручну траншей, пазух 

котлованiв та ям, група ґрунту 2 
100 м3 0,2 

33 

Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без 

крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м, 
група грунтiв 2 

100м3 0,1 

 Роздiл 5. с.Піски  

34 

Високоякiсне штукатурення цементно- 

вапняним розчином по каменю стiн гладких 

вручну 

100м2 0,37 

35 Улаштування пiдстильного шару пiщаного м3 6,4 

36 Пiщано-щебенева сумiш м3 6,4 



37 
Портландцемент загальнобудiвельного 

призначення бездобавковий, марка 400 
т 0,48 

38 
Установлення бетонних поребрикiв на 

бетонну основу 
м 40 

39 Поребрик 500х200х60 шт 80 

40 

Улаштування покриттiв з 

дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв 

мощення [ФЭМ] 
100м2 0,8 

41 Плитки бетонні тротуарні ФЭМ 40мм м2 80 

42 
Різання дрiбнорозмiрних фiгурних 

елементiв мощення [ФЭМ] 1м різу 18 

Сума- 319934 грн. 

         Примітка*:  

Учасник розраховує вартість послуги виходячи із діючих вимог та стандартів, з 
урахуванням усіх своїх витрат, податків та обов’язкових платежів (зборів). 

Всі розцінки на послуги визначаються відповідно до діючих норм, стандартів та 
нормативів.  

Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником 
окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної 
пропозиції. 

 

Керівник або уповноважена особа (назва посади, прізвище,  ініціали, підпис, відбиток 
печатки (у разі наявності) Учасника)         М.П.  

ПРИМІТКА:  

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію 
та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, 
якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, 
інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а 
саме: 
- Додаток 6 до Тендерної документації 
- Договірна ціна, пояснювальна записка до Договірної ціни, локальний кошторис, відомість 
ресурсів до кожного локального кошторису, розрахунок загально-виробничих витрат до 
кожного локального кошторису, дефектний акт. 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю 
повинен надати (ст.41 Закону): 

1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 



2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження 
певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на 
провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було 
зазначено у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі чи 
вимагалося замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури 
закупівлі. 
У разі якщо переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, 
копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. 
    Оригінал форми “Тендерна пропозиція” (за результатами аукціону) Переможця торгів. 
 

    При укладенні договору Переможець торгів подає в  друкованому та електронному вигляді 
кошторисну документацію (формат imd) у складі:  
              - Договірна ціна;  
 - Пояснювальна записка до Договірної ціни; 
 - Локальні кошториси; 
 - Відомість ресурсів до кожного локального кошторису; 
 - Розрахунок загально-виробничих витрат до кожного локального кошторису; 
 - Дефектний акт. 

 


