
Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості 
предмета закупівлі : 

Послуги по Благоустрою спортивних майданчиків і зон відпочинку, благоустрою 
парків, дитячих майданчиків  

за ДК 021:2015 код 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 

 

1. Процедура закупівлі: Відкриті торги. 

2. Ідентифікатор закупівлі- UA-2021-01-29-010208-b 

3. Строк надання послуг: з 01.03.2021 року до 31.12.2021 року. 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 275 200,00 грн. 

5. Територія: м. Баштанка, с.Добре, с.Новоєгорівка, с. Новоіванівка, с.Новопавлівка, с. Піски, 
с.Христофорівка. 
 

6. Обсяг надання послуг –   1 послуга 

Технічне завдання 

Замовник торгів: Баштанська міська рада 

Примітка:  

послуга надається на території  м. Баштанка,с.Добре,с.Новоєгорівка,  
с.Новоіванівка, с.Новопавлівка, с.Піски,  с. Христофорівка.   

№ 

п/п 

Обґрунту- 

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

1 2 3 4 5 

 Роздiл 1. м.Баштанка  

1 
ДН10-5-4-

20 

Обрізування крон дерев з використанням 

бензопилки 

1 

дерево 
381 

2 ЖС2-10-1 
Збирання окремих предметів з проїжджої 
частини автодороги і тротуарів 

1 км 84 

3 Е47-44-2 
Прополювання квiтникiв iз застосуванням 

полотикiв (4 рази на рік) 100м2 175 

4 Е47-211-4 Пiдгортання саджанцiв на зиму 1000шт 2,3 

5 Е47-211-5 Розгортання насаджень 1000шт 2,3 



6 Е47-237-2 Обрiзування вручну троянд 1000шт 2,3 

 Роздiл 2. с.Добре  

7 РН18-108-1 

Догляд за квiтниками з багатолiтникiв 

[комплексні норми] 100м2 1 

8 
ДН10-5-4-

17 

Обрізування крон дерев з діаметром 

стовбура від 100 мм до 150 мм з 

використанням бензопилки 

1 

дерево 
10 

9 ЖС2-10-1 

Літне утримання. Збирання окремих 

предметів з проїжджої частини автодороги і 
тротуарів, вагою до 10 кг, з навантаженням 

на супровідні транспортні засоби 

[автомобілі бортові до 5 т]. 

1 км 60 

 Роздiл 3. с.Новоєгорівка  

10 
ДН10-5-4-

17 

Обрізування крон дерев з діаметром 

стовбура від 100 мм до 150 мм з 

використанням бензопилки 

1 

дерево 
27 

 

 Роздiл 4. с.Новоіванівка  

11 ЖС2-10-1 

Літне утримання. Збирання окремих 

предметів з проїжджої частини автодороги і 
тротуарів, вагою до 10 кг, з навантаженням 

на супровідні транспортні засоби 

[автомобілі бортові до 5 т]. 

1 км 16 

 Роздiл 5. с.Новопавлівка  

12 РН18-108-1 

Догляд за квiтниками з багатолiтникiв 

[комплексні норми] 100м2 0,2 

13 ЖС2-10-1 Літне утримання. Збирання окремих 

предметів з проїжджої частини автодороги і 
тротуарів, вагою до 10 кг, з навантаженням 

на супровідні транспортні засоби 

[автомобілі бортові до 5 т]. 

1 км 5 

 Роздiл 6. с.Піски  

14 
ДН10-5-4-

17 

Обрізування крон дерев з діаметром 

стовбура від 100 мм до 150 мм з 

використанням бензопилки 

1 

дерево 
10 

15 ЖС2-10-1 Літне утримання. Збирання окремих 1 км 10 



предметів з проїжджої частини автодороги і 
тротуарів, вагою до 10 кг, з навантаженням 

на супровідні транспортні засоби 

[автомобілі бортові до 5 т]. 

 Роздiл 7. с.Христофорівка  

16 
ДН10-5-4-

17 

Обрізування крон дерев з діаметром 

стовбура від 100 мм до 150 мм з 

використанням бензопилки 

1 

дерево 
5 

17 ЖС2-10-1 

Літне утримання. Збирання окремих 

предметів з проїжджої частини автодороги і 
тротуарів, вагою до 10 кг, з навантаженням 

на супровідні транспортні засоби 

[автомобілі бортові до 5 т]. 

1 км 5 

Сума – 275200 грн. 

         Виконавець повинен забезпечити:  

- дотримання персоналом Виконавця правил техніки безпеки; вимог закону України про 
охорону праці; санітарно-гігієнічних норм. 
- надання послуг згідно з вимогами норм з охорони праці, , норм з охорони навколишнього 
природного середовища, Державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів 
ДСанПіН 7.7.3.-014-99, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992р. №2694-XII (із 
змінами і доповненнями), Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» від 25.06.1991р.  
Надання послуг здійснюється відповідно до вимог: 
Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195; 
Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання 
об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету 
України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788. 
Якість послуг повинна відповідати вимогам діючого законодавства у частині санітарних 
вимог.  
Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а 
витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції. 
Контроль за виконаними послугами та розрахунками буде здійснюватись з врахуванням 
фактично понесених витрат та обсягів послуг в межах фінансових призначень. 
Виконавець повинен самостійно за свій рахунок забезпечувати виконання охорони праці, 
техніки безпеки та інше.  
  

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність 
застосування заходів із захисту довкілля, що підтверджується учасником довідкою у 
довільній формі. 
           Виконавець повинен забезпечити своїх працівників спецодягом, взуттям засобами 
індивідуального захисту ( гумові рукавички, тощо) згідно діючих виробничо-санітарних 
норм. 
      Виконавець повинен за власні кошти забезпечити доставку працівників Виконавця 
місця надання послуг. Доставку обладнання, інвентарю та всіх необхідних матеріалів та 
засобів, задіяних в наданні послуг. 
Послуги повинні бути надані в установлений термін. 



- Учасник гарантує, що предмет закупівлі  не завдаватиме шкоди навколишньому 
середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля. 
У разі, якщо товар, представлений на тендерних торгах, не відповідає технічним вимогам 
Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником, 
пропозиція тендерних торгів може бути відхилена. 
  

Замовник не вчиняє та зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують 
конкуренцію, не здійснює дискримінацію учасників та не обмежує їх у поданні в 
пропозиції еквівалентних товарів, якщо такі товари є аналогічні по своїм технічним 
та якісним характеристикам і можуть бути використані Замовником у своїй 
діяльності. 
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: 
- Технічна специфікація, 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 вигляді кошторисну 
документацію 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. 

 

 

 

 

 


