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ПОРЯДОК  

заповнення документації конкурсних торгів 
 

I. Загальні положення 
1 2 

1. Терміни, які вживаються в 
документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання 
вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - 
Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних 
торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника 
торгів 

 

повне найменування Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради 
місцезнаходження вул. Велика Перспективна, 41, м. Кіровоград, 25006 
посадова особа замовника, 
уповноважена здійснювати 
зв'язок з учасниками 

Сурнін Сергій Васильович, начальник спецбюджетного відділу – 
голова комітету з конкурсних торгів,  (вул. Велика Перспективна, 41,  
к. 410, м. Кіровоград)  
тел. (0522)-24-49-57, 066-129-21-07, тел./факс: (0522)-24-66-58,  
Ел. адреса: ukb @krmr.gov.ua 

3. Інформація про предмет 
закупівлі 

 

найменування предмета 
закупівлі 

Будівельно-монтажні роботи за проектом " Капітальний ремонт  
КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико-математична школа 

ЗОШ І – ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості 
" Надія", вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а 
(теплосанація)", (код ДСТУ Б Д.1-1:2013 – інше,  
за ДК 021:2015 – 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація") 

вид предмета закупівлі Роботи 
місце, кількість, обсяг поставки 
товарів (надання послуг, 
виконання робіт) 

Місце виконання робіт - м. Кіровоград, вул. Юрія Коваленка 
(Маршала Конєва), 9-а  
обсяг – 1 об’єкт (згідно з Дефектним актом, Додаток 9) 

строк поставки товарів (надання 
послуг, виконання робіт) 

серпень 2016 року – березень 2017 

4. Процедура закупівлі Відкриті торги 
5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі 

на рівних умовах 
6. Інформація про валюту 

(валюти), у якій (яких) повинна 
бути розрахована і зазначена ціна 
пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. 
У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий 
учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у доларах 
США. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна 
такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за 
офіційним курсом гривні до долару США, встановленим Національним 
банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про 
що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
Перерахунок ціни пропозиції, зазначеної у доларах США буде 
здійснено за наступною формулою: 

C= S*K, де  
C – ціна пропозиції 
S – ціна пропозиції учасника, зазначена у доларах США 
K – еквівалент долара США у гривні за офіційним курсом гривні до долару 
США, встановленим Національним банком України на дату розкриття 
пропозицій конкурсних торгів. 

7. Інформація про мову (мови), 
якою (якими) повинні бути 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються 
замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням 
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складені пропозиції конкурсних 
торгів 

замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний 
переклад на іншу мову.  
Пропозиція конкурсних торгів та усі документи, які додаються до неї 
підготовлені учасником, викладаються українською мовою.  
     Копії документів, що підтверджують якість товару та входять до 
складу пропозиції учасника, можуть бути складені мовою оригіналу 
документа. 
У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього 
Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені 
цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. 
Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений 
українською мовою. 

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 
1. Процедура надання 
роз'яснень щодо документації 
конкурсних торгів 

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до 
закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до 
замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. У 
разі надходження письмового звернення замовником будуть надані 
роз’яснення протягом 3 днів з дня отримання такого звернення. 
Замовник має право з власної ініціативи або за результатами звернень 
внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк 
подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на 
сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі 
Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного 
робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін 
усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. 
У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту 
документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення змін до 
документації конкурсних торгів замовник продовжить строк подання та 
розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів про 
що буде повідомлено  всіх осіб, яким було видано документацію 
конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником 
відповідно до статті 10 Закону. 
Відсутність будь-яких звернень щодо роз’яснення змісту документації 
конкурсних торгів з боку учасників процедури закупівлі, які отримали 
цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники 
процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю 
усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені Замовником
при підготовці цієї закупівлі. 

2. Порядок проведення зборів з 
метою роз'яснення запитів щодо 
документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень 
щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечить ведення 
протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо 
звернень. 
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно 
до статті 10 Закону 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 
1. Оформлення пропозиції 
конкурсних торгів  
*Ця вимога не стосується 
учасників, які здійснюють 
діяльність без печатки згідно з 
чинним законодавством, за 
винятком оригіналів чи 
нотаріально завірених 
документів, виданих учаснику 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом 
уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та в 
запечатаному конверті.  
Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних 
торгів.  
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури 
закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої 
посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки 
печатки*  учасника (виключення можуть становити оригінали 
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іншими організаціями 
(підприємствами, установами) 

документів, видані учаснику сторонніми організаціями та нотаріально 
завірені копії). 
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів 
учасника процедури закупівлі підтверджується одним із наступних 
документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про 
призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що 
підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання 
документів. 
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у 
місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника 
процедури закупівлі*. 
На конверті повинно бути зазначено: 
- повне найменування і місцезнаходження замовника; 
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення 
відкритих торгів; 
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, код 
ЄДРПОУ (або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), номери 
контактних телефонів; 

- маркування: «Не відкривати до _____________» (зазначається дата і 
час розкриття пропозицій). 

2. Зміст пропозиції конкурсних 
торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури 
закупівлі, повинна складатися з:  

1) реєстру документів; 
2) документів, що підтверджують повноваження посадової особи або 
представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів 
пропозиції конкурсних торгів згідно ч.1 розділу ІІІ цієї документації 
конкурсних торгів: 

3) цінової пропозиції згідно додатку 1 до документації конкурсних 
торгів; 

4) розрахунків ціни пропозиції конкурсних торгів (договірної ціни) у
друкованому вигляді та додатково на магнітному носії у програмному 
комплексі АВК 5. 

       Ціна пропозиції (договірна ціна) учасника динамічна повинна 
бути розрахована відповідно до п. 6.2. п. 6.3.1. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
"Правила визначення вартості робіт" та роздрукована у повному 
обсязі включаючи всі розрахунки всіх витрат на виконання робіт. 

       До складу розрахунків ціни пропозиції учасник включає:  
       Пояснювальну записку до договірної ціни. 
       Договірну ціну згідно додатку С ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
       Локальні кошториси. 
       Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (в межах середньо-
регіональних цін). 

       Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і 
механізмів.  

       Розрахунок загально-виробничих витрат. 
       Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат 
будівельно-монтажних організацій.  

5) Календарного графіку на весь період виконання робіт згідно з 
Додатком 9. 

6) Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета закупівлі, згідн з частиною 7 розділу ІІІ; 
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7) Інших документів відповідно до Додатку 4; 
8) Інформації про субпідрядника (субпідрядників) за формою разом з 
відповідними документами, передбаченими Додатоком 5 до цієї 
документації конкурсних торгів; 

9) Документально підтвердженої інформації про відповідність 
учасника кваліфікаційним критеріям за ст.16 Закону, іншим вимогам, 
встановленим документацією конкурсних торгів (у тому числі щодо 
відсутності обставин, передбачених ст.17 Закону) згідно з частиною 6 
розділу ІІІ; 

10) Листа-погодження з основними умовами, які обов’язково будуть 
включені до договору про закупівлю (Додаток 7). 
Учасник повинен надати документи, які підтверджують можливість 
виконання усіх робіт згідно з Дефектним актом  (Додаток 9). 
Якщо учасник (в тому числі нерезидент) не зобов’язаний відповідно 
до чинного законодавства складати будь-який із документів, що 
зазначені у цій документації конкурсних торгів або такі документи  
(інформація) станом на дату подання учасником пропозиції будуть 
розміщені у відкритих єдиних державних реєстрах доступ до яких є 
вільним, учасник повинен надати замість відповідного документа лист 
- пояснення з посиланням на нормативно-правові акти. 

3. Забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається. 

4. Умови повернення чи 
неповернення забезпечення 
пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається, 
відповідно умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів по даному предмету закупівлі та цій документації 
конкурсних торгів відсутні 

 

5. Строк, протягом якого 
пропозиції конкурсних торгів є 
дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом                  
90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.  
До закінчення цього строку замовник має право вимагати від 
учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. 
Учасник має право: 
відхилити таку вимогу; 
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 
пропозиції конкурсних торгів. 

6. Кваліфікаційні критерії до 
учасників 

Кваліфікаційні критерії до учасників визначаються замовником з 
урахуванням ст. 16 Закону. 
Для участі у процедурі закупівлі учасники надають документально 
підтверджену інформацію щодо їх відповідності наступним 
кваліфікаційним критеріям: 

1. Наявність обладнання (механізмів) та матеріально-технічної бази. 
2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають  
необхідні знання та досвід.  
3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання 
аналогічних договорів 
Інформація про спосіб документального підтвердження учасників їх 
відповідності кваліфікаційним критеріям зазначена у Додатку 3 до 
документації конкурсних торгів. 

Відповідно до ст. 17 Закону замовник приймає рішення про відмову 
учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити 
пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо: 

1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник 
попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи 
опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого 
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державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо 
найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на 
прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі 
або застосування замовником певної процедури закупівлі; 

1-

1) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником 
попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, 
які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або 
зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи 
уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у 
випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону;  

2) службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої 
кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої 
кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури 
закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої 
кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за 
вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 

3) суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої 
кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до 
відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої 
статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної
конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які 
стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); 

4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої 
кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів,
судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом 
порядку; 

5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої 
кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої 
кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури 
закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, 
судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом 
порядку; 

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури 
закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури 
закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів 
замовника; 

7) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у 
встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита 
ліквідаційна процедура; 

8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 
17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником 
(учасником попередньої кваліфікації); 

9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої 
кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з 
реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару 
(товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 
мільйонів гривень. 

Відповідно до ч.2 ст. 17 Закону замовник може прийняти рішення
про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити 
пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо: 

1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість 
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із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів); 
2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить 

господарську діяльність відповідно до положень його статуту; 
3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в 

офшорних зонах. 
Спосіб документального підтвердження учасниками вимог, 
передбачених ст. 17 Закону встановлений у Додатку № 6 до 
документації конкурсних торгів.  

Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати 
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення 
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику 
документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених ст. 17 
Закону за переліком згідно з Додатком 6. 
Якщо учасник є нерезидентом, документи, визначені у цій  частині 
документації конкурсних торгів повинні бути легалізовані в 
установленому порядку (крім випадків, якщо чинним законодавством 
встановлено звільнення від легалізації). 

7. Інформація про необхідні 
технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета 
закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій 
конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність 
пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним 
та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у 
довільній формі або будь-який документ (гарантія), який на думку 
Учасника, підтверджує застосування заходів із захисту довкілля. 
Інформація про відповідність запропонованих робіт вимогам 
документації конкурсних торгів повинна бути підтверджена 
наступними документами: 

1) інформацією викладеною письмово в довільній формі про якість 
матеріалів, що будуть застосовуватись при виконанні робіт 
(зносостійкість, термін служби, екологічна чистота);  

2) наданням нотаріально завірених копій: 
-  ліцензій необхідних для проведенняробіт діючих на весь період 
виконання робіт (якщо отримання таких ліцензій не передбачене 
чинним законодавством учасники надають лист-пояснення з 
посиланням на законодавство)  

- діючих на весь період виконання робіт дозволів на виконання всіх 
робіт з підвищеної небезпеки. 

8. Інформація про 
субпідрядника (субпідрядників) 

Учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів 
повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта 
господарювання, якого він планує залучати до виконання робіт як 
субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору 
про закупівлю.  
Інформація про субпідрядників надається за формою разом з 
відповідними документами, передбаченими Додатком  5 

9. Опис окремої частини 
(частин) предмета закупівлі 
(лота), щодо якої можуть бути 
подані пропозиції конкурсних 
торгів 

Пропозиція конкурсних торгів подається учасниками в цілому (поділ 
на лоти процедурою закупівлі не передбачений). 

10. Внесення змін або 
відкликання пропозиції 
конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію 
конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого 
забезпечення пропозиції конкурсних торгів. 
Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів 
враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення 
строку подання пропозицій конкурсних торгів 
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IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 
1. Спосіб, місце та кінцевий 
строк подання пропозицій 
конкурсних торгів: спосіб 
подання пропозицій конкурсних 
торгів 

Особисто або поштою. 
У разі направлення поштою, датою і часом отримання пропозиції 
вважається дата і час реєстрації у Замовника 

місце подання пропозицій 
конкурсних торгів 

вул. Велика Перспективна, 41, каб. 408, , м. Кіровоград, 25006 
 

кінцевий строк подання 
пропозицій конкурсних торгів 
(дата, час) 

15 липня 2016 року до 09 год. 00 хв.  
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення 
строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх 
подали. 
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня 
надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних 
торгів із зазначенням дати та часу 

2. Місце, дата та час розкриття 
пропозицій конкурсних торгів 
місце розкриття пропозицій 
конкурсних торгів 

вул. Велика Перспективна, 41, каб. 411, м. Кіровоград, 25006,  
 

Дата та час розкриття 
пропозицій конкурсних торгів 

15 липня 2016 року 10 год. 00 хв.  
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів 
замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені 
представники, а також представники засобів масової інформації та
уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність 
учасника або його уповноваженого представника під час процедури 
розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в 
розкритті або розгляді, або підставою для відхилення пропозиції 
конкурсних торгів. 
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з 
протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, 
дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження 
посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій 
конкурсних торгів.  
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника 
учасника.  
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється 
наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених 
документацією конкурсних торгів, а також оголошуються 
найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної 
пропозиції конкурсних торгів. На вимогу осіб, що беруть участь у 
розкритті пропозицій, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст 
документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність 
усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних 
торгів. 
Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій 
конкурсних торгів. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день 
розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою 
Уповноваженим органом. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується 
членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь 
у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою 
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замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів 
надається будь-якому учаснику на його запит протягом 1 робочого дня з 
дня отримання такого запиту. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється 
відповідно до статті 10 Закону. 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 
1. Перелік критеріїв та методика 
оцінки пропозиції конкурсних 
торгів із зазначенням питомої 
ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту 
їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки 
пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які 
переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої 
пропозиції конкурсних торгів. 
Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції 
конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості 
не менше двох) на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у 
Додатку 2 до документації конкурсних торгів. 

2. Виправлення арифметичних 
помилок 

Відповідно до ч.3 ст. 28 Закону Замовник має право на виправлення 
арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, 
виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її 
оцінки. Арифметичні помилки можуть бути виправлені замовником за 
умови погодження таких виправлень учасником. Примірний порядок 
виправлення арифметичних помилок наступний: 

 - при розходженні між сумами, зазначеними літерами та цифрами, 
сума літерами є визначальною; 

 - при розходженні між ціною за одиницю та підсумковою ціною, 
одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за 
одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.   

- якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення 
десяткового розподілювача, у такому випадку призначена підсумкова 
ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. 
Якщо учасник не погоджується з виправленням помилок, його 
пропозиція відхиляється відповідно до ст. 29 Закону. 

3. Інша інформація  Договірні ціни та локальні кошториси необхідно скласти відповідно 
до діючих Державних стандартів України. Кошторисна вартість 
будівництва об’єкта що передбачена проектом включає кошторисну 
вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання 
устаткування, меблів та інвентарю, а також усі супутні витрати. 
Ціни вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або 
мають бути сплачені Учасником.  
Роботи які не можливо оцінити по Державним розцінкам, 
розцінюються шляхом складання калькуляцій з обов’язковим їх 
додаванням до договірної ціни. 
Рівень середньомісячної заробітної плати для визначення вартості 
робіт у 2016 році складає 3400,00 грн. 
Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та 
поданням його пропозиції конкурсних торгів. Замовник у будь-якому 
випадку не є відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати 
учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. 
У пропозиції конкурсних торгів учасника можуть бути виявлені 

формальні (несуттєві) помилки, які не призведуть до відхилення 
пропозиції такого учасника. 
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з 
оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст 
пропозиції. 

Приклади формальних (несуттєвих) помилок: 
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- відсутність нумерації на окремих сторінках пропозиції; 
- відсутність відбитка печатки на копіях документів, за умови що хоча б 
на одній сторінці такої копії документа є підпис та відбиток печатки; 
- відсутність № телефона та/або кода ЄДРПОУ на конверті учасника, 
якщо така інформація міститься у документах, що входять до складу 
пропозиції; 
- зазначення невірної назви документу, що підготовлений 
безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документу повністю 
відповідає вимогам цієї документації; 
- зазначення неповного переліку інформації в певному документі, 
всупереч вимогам документації,  у разі якщо така інформація в повній 
мірі відображена в іншому документі, що наданий у складі пропозиції 
конкурсних торгів учасника; 
- технічні помилки та описки, що не впливають на зміст пропозиції. 
 

У зв’язку із забороною здійснювати державні закупівлі протягом
1 року у осіб, що визначені пунктами 23, ЗО, 100, 101 додатка 2 до 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 
2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних 
та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та суб’єктів, визначених 
пунктами 104, 105 додатка 2 до рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 2 вересня 2015 року “Про застосування 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій)” пропозиції учасників, яких включено до списку 
зазначених осіб підлягатимуть відхиленню. 

4. Відхилення пропозицій 
конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 
1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, 
встановленим статтею 16 Закону; 
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної 
помилки; 
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке 
забезпечення вимагалося замовником; 
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 
28 цього Закону; 
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам 
документації конкурсних торгів. 
Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, 
повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом 
3 днів з дати прийняття такого рішення.  
У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, 
вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий 
учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати 
додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції 
умовам документації конкурсних торгів, а замовник зобов’язаний 
надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять 
днів з дня надходження такого звернення. 
Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно 
до статті 10 Закону. 

5. Відміна замовником торгів чи 
визнання їх такими, що не 
відбулися 

1. Замовник відміняє торги на підставі ч.1 ст. 30 Закону, зокрема, у 
разі: 

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені 
порушення законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови учасників; 

- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення 
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процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури 
закупівлі, передбаченого  Законом; 

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; 
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; 
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. 
2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися на 
підставі ч.2 ст. 30 Закону, зокрема, у разі якщо: 

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує 
суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; 

- скорочення  видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не 
відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох 
робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення. 

VI. Укладання договору про закупівлю 
1. Терміни укладання договору У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію 

конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за 
результатами оцінки. 
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію 
конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 
днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації 
конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 
10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції 
конкурсних торгів.  

2. Істотні умови, які обов'язково 
включаються до договору про 
закупівлю 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до 
положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу 
України з урахуванням особливостей, визначених  Законом. 
Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору 
повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду 
господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії 
на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. 
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту 
пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі.  
Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після 
його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, 
крім випадків передбачених статтею 40 Закону. (ціна динамічна). 
Основні (істотні) умови договору про закупівлю викладені в          
Додатку 7 до документації конкурсних торгів.  

3. Дії замовника при відмові 
переможця торгів підписати 
договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору 
про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або 
неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, 
визначений цим Законом, або неподання переможцем документів, що 
підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього 
Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію 
конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

 

4. Забезпечення виконання 
договору про закупівлю 

Не вимагається   
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ДОДАТОК 1 
 

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ  КОНКУРСНИХ  ТОРГІВ 
 

Вивчивши документацію з конкурсних торгів та технічні вимоги, на виконання  робіт по об’єкту 
будівельно-монтажні роботи за проектом "Капітальний ремонт КЗ "НВО "Багатопрофільний 
ліцей-фізіко-математична школа ЗОШ І – ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької 
творчості "Надія", вул. Юрія Коваленка (Маршала Конева), 9-а (теплосанація)",  

(код ДСТУ Б Д.1-1:2013 – інше, за ДК 021:2015 – 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація") 
 

Ми________________________________ (назва учасника), маємо можливість та погоджуємося 
виконати вимоги Замовника та Договору на загальну суму**: 

 ___________________________________________________________________ (з ПДВ*); 
(цифрами та словами) 

Строк виконання робіт  ____________  календарних днів  
(попередній графік виконання етапів робіт додається,). 

 

До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з 
нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між 
нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, 
передбачені Договором. 

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  90 днів з дня розкриття 
пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована 
Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником у 
строки, передбачені Законом України «Про здійснення державних закупівель». 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-УІ 
надаємо згоду на обробку персональних даних у картотеках або за допомогою інформаційно-
телекомунікаційної системи бази персональних даних для використання в господарській діяльності 
згідно Господарського кодексу України (ст.2 гл.1). 
         Ми гарантуємо, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають 
встановленим законодавством нормам. 

Ми погоджуємося з виправленням арифметичних помилок, допущених нами під час складання 
цієї пропозиції та у разі допущення нашої пропозиції до оцінки не заперечуємо проти її оцінювання з 
урахуванням виправлених  помилок. 

                    
Посада уповноваженої особи учасника            підпис        ПІБ уповноваженої особи учасника     

 
                                                 МП (за наявності) 

 
 

* Для учасників, які є платниками ПДВ. Якщо учасник не є платником ПДВ зазначається «без 
ПДВ». 

** Ціна пропозиції (загальна сума), за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується 
виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних 
ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них.  
В ціні пропозиції (загальній сумі) учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання 
підрядних робіт по даному об’єкту.  
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ДОДАТОК 2 
 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 
 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі двох  критеріїв – "Ціна" 
(питома вага 80 %) та "Термін виконання робіт"- у днях (питома вага 20 %). Оцінка пропозицій 
проводиться згідно з наступною методикою. 

Методика оцінки 
Розрахунок кількості  балів здійснюється за наступною формулою:  
Б = (Цmin/Цобчисл*800) + (Тmin/Тобчисл*200), де 
Б – загальна кількість балів; 
Цmin  - найнижча ціна (з урахуванням виправлених арифметичних помилок); 
Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється (з 

урахуванням виправлених арифметичних помилок); 
800 – максимально можлива кількість балів за критерієм  “Ціна”. 
Тmin  - найменший термін виконання робіт; 
Тобчисл – термін виконання робіт пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої 

обчислюється; 
200 – максимально можлива кількість балів за критерієм  “Термін виконання робіт”. 
Загальна максимальна кількість балів 1000. 
Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів. 
Замовник приймає рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів Учасника,  пропозиція 

якого набрала максимальну кількість балів за результатами оцінки.  
У випадку однакового значення показника у декількох пропозицій переможець визначається 

шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів  простою більшістю голосів за участю в 
голосуванні не менш двох третин членів комітету з конкурсних торгів.   

Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос матиме Голова  комітету 
з конкурсних  торгів. 
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           ДОДАТОК 3 
 

Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження кваліфікаційних критеріїв 
відповідно до ст. 16 Закону: 

 

 1. Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання 
робіт за наступною формою:  
 

Довідка про наявність обладнання, механізмів та матеріально - технічної бази* 
____________________________________________ 

(повне найменування підприємства-учасника) 
 

№ 
з/п 

Найменування 
механізму або 
обладнання 

Марка, модель 

Рік випуску або 
термін 

експлуатації 
(років) 

Кількість 

Зазначення приналежності 
(Власна, орендується чи лізинг, 
найменування організації 

власника) 

      
 
 

Керівник підприємства – учасника торгів  ______________  _______________ 
                                            (посада)                                                                                            (підпис)                                                                           (ПІБ) 

М.П. 
 

* З економічним обґрунтуванням, а саме наявність копій документів, які підтверджують наявність власних або 
можливість залучення необхідної будівельної техніки (механізмів) за вартістю, яка використовувалася для розрахунку 
пропозиції.  

 

2. Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за 
наступною формою: 
 
 

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові працівника 
Спеціальність, розряд (за 

наявності) 
Стаж роботи за спеціальністю, 

років 

1 2 3 4 

 Генпідрядника 

 
 
 

Субпідрядника (у разі залучення) 

    
    

 

_______________________                                 ___________________ 
(посада, прізвище, ініціали  уповноваженої особи Учасника)                         (підпис)  М.П.        
 

  

3. Довідка  про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних  договорів* 
 

№ 
з/п 

Найменування  та  адреса замовника, 
якому 

здійснювалися аналогічні роботи 

Найменування, 
№  та  дата  договору 

Найменування основних  видів 
робіт, що виконувалися 

за  договором 
1 2 3 4 

    
    

 

* З копіями вказаних у довідці договорів, знятих з оригіналів.  
 
 
Керівник підприємства –  
учасника  процедури  закупівлі                ______________________           ____________ 
             (Підпис)              П.І.Б. 
          М.П. 
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           ДОДАТОК 4 
 

Інші документи, які повинен подати Учасник 
 

 1.1.Завірена копія статуту учасника (положення, засновницького договору або іншого 
документа, який його замінює) з останніми змінами на дату розкриття (у разі їх наявності). Якщо 
учасник здійснює діяльність без статуту (положення, засновницького договору або іншого документа, 
який його замінює), то у складі конкурсної пропозиції він подає письмове пояснення з посиланням на 
норми відповідних законодавчих актів України про підстави здійснення діяльності без зазначених 
документів" (для юридичних осіб). 
 1.2. Копію паспорту (для фізичних осіб-підприємців). 
 1.3. Довідка, складена у довільній формі, яка містить наступні відомості про підприємство:  

- реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);  
- керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;  
- форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб). 
- інформація щодо форми оподаткування. 
1.4. Оригінал листа-згоди субпідрядника на проведення робіт, доручених учасником для 

забезпечення виконання всіх видів робіт згідно з Додатком 9, разом з копіями ліцензій і дозволів на 
виконання всіх робіт, в тому числі і на роботи з підвищеної небезпеки. 
 1.5. Довідка у довільній формі за підписом учасника процедури закупівлі, про те, що у 
випадку акцепту пропозиції учасника та укладання з ним договору, Учасником при виконанні 
договору буде вжито всіх необхідних заходів відповідно до вимог чинного законодавства у сфері 
захисту екології та захисту довкілля. 
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           ДОДАТОК 5 
 

Інформація про субпідрядників 
 

 У разі залучення субпідрядників до виконання робіт в обсязі не менше 20 відсотків від 
вартості договору про закупівлю  учасник повинен надати довідку (за нижченаведеною формою) яка 
містить інформацію про таких субпідрядників: 
 

Довідка про залучення субпідрядників 
(в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю та/або виконання спецробіт) 

 

Повна назва субпідрядника 
Адреса, тел/ факс 

Види робіт (або характер запланованих 
робіт), які  будуть доручені 

субпідряднику  

Орієнтовна вартість робіт, які 
передбачається доручити 
субпідряднику, (грн) 

1 2 3 

   
_______________________________                                                 ___________________ 
(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)                                                                            (підпис) 
М.П. 

 

Разом з довідкою про залучення субпідрядників учасники надають: 
- оригінал листа від кожного субпідрядника про згоду на виконання робіт, що будуть йому 

доручені на об’єкті; 
-   ліцензій необхідних для виконання робіт діючих на весь період виконання робіт (якщо 

отримання таких ліцензій не передбачене чинним законодавством учасники надають лист-пояснення 
з посиланням на законодавство);  

- діючих на весь період виконання робіт дозволів на виконання всіх робіт з підвищеної 
небезпекою. 
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           ДОДАТОК 6 
 

Документи, 
 які повинен подати Учасник торгів для підтвердження відсутності обставин, передбачених 

ст.17 Закону: 
 

 1.1. Інформація в довільній формі про відсутність/наявність підстав, визначених у                                                   
п. 11 , 3,4,5,9 ч.1 та п.1,2,3 ч. 2 статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель". 

 
Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів  з дати оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен 

надати наступні документи: 
 

1. Документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 11 частини 1 ст.17 
Закону (копію антикорупційної програми та копію наказу про призначення уповноваженого з 
антикорупційної програми юридичної особи). 

2. Документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених п.4 або 5 ч.1 ст.17 Закону (довідка 
про відсутність не знятої чи не погашеної у встановленому порядку судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів) за визначеною законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом. 

3. документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених п.1 ч.2 ст.17 Закону (довідка про 
відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) за визначеною 
законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом. 
 

 
 Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів 
державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їхньої компетенції. У разі 
отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, 
встановленим в цій конкурсній документації або факту надання у пропозиції конкурсних торгів будь-
якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначені результатів процедури закупівлі, 
замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. 

З метою спрощення розгляду та оцінки учасник має право надати роз’яснення, додаткові 
документи, що не передбачені у цій документації конкурсних торгів. 
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ДОДАТОК 7 
 

ОСНОВНІ  УМОВИ ДОГОВОРУ 
 

1. Назва предмета закупівлі - будівельно-монтажні роботи за проектом "Капітальний ремонт  
КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико-математична школа ЗОШ І – ІІІ ступенів № 18 – 

центр дитячої та юнацької творчості "Надія", вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а 
(теплосанація)", (далі Об’єкт), відповідно до проектно-кошторисної документації. 

2. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 
3. Генпідрядник виконує роботи у відповідності з проектно-кошторисною документацією, 

будівельними нормами і правилами та використовує матеріали, вироби і конструкції, які 
відповідають державним стандартам і технічним умовам. 

4. Ціна договору динамічна, розрахована на підставі правил визначення вартості будівництва   
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013: 

 

_____________________ грн.,  ПДВ 20%  - ________ грн.,  Разом   _______________ грн. 
 (___________________ тисяч __________________ гривень ______ копійок) 
у тому числі вартість обладнання __________ грн. ПДВ 20% ________ грн. разом ____________ 

грн. 
 

оформлюється у виді договірної ціни за погодженням із Замовником, яка є невід’ємною частиною  
договору. 

5. Бюджетні зобов’язання за даним Договором виникають після підтвердження розміщення Звіту 
про результати проведення торгів на сайті tender.me.gov.ua шляхом укладання додаткової угоди в 
межах бюджетних призначень на відповідний рік. 

6. Видатки на утримання служби Замовника згідно зведеного кошторису на Об’єкті складають 
____________ грн., без ПДВ 

7. Рівень середньомісячної заробітної плати для визначення вартості робіт у 2016 році складає                      
3 400,00 грн. 

8. Загальна договірна ціна не повинна відрізнятися від умов пропозиції конкурсних торгів 
учасника - переможця процедури та змінюватися після підписання договору до повного виконання 
зобов'язань  Сторонами. 

9. Договірна ціна може змінюватись відповідно до вимог пунктів 1, 7, 8 частини 5 статі 40 Закону 
України "Про здійснення державних закупівель": 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;  
2)  у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 
3) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, 

зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі 
Генпідряду. 

4) виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), які не були передбачені при 
укладанні. 
Підставою для зміни договірної ціни  є скоригований проектною організацією кошторис.  
10. Зміни ціни договору у випадках виникнення подій, що відносяться до п. 9. оформляються 

додатковою угодою, для чого Замовником і Генпідрядником оформляються наступні документи: акти 
обстеження обсягів робіт або обґрунтування необхідності додаткових робіт, об’єктивний (локальний) 
виконавчий кошторис. 

11. Договірна вартість робіт за джерелами фінансування буде визначатись додатковими угодами, 
які є невід'ємною частиною Договору, відповідно до затверджених кошторисів використання 
бюджетних коштів на відповідні роки 

12. Замовник оплачує Генпідряднику виконанні роботи в межах бюджетного призначення та 
виключно за рахунок  фактичних  надходжень зі спеціального  фонду  міського бюджету. 

13. Замовник здійснює щомісячно проміжні платежі Генпідряднику за виконані обсяги робіт на 
підставі Акту приймання виконаних робіт за звітний місяць форми КБ-2В та довідки КБ-3, 
підписаних уповноваженими представниками сторін. 
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Акт приймання виконаних підрядних робіт з усіма необхідними підтверджуючими документами 
(акти на приховані роботи, акти випробування бетону, сертифікати на матеріали, виконавчі схеми, 
креслення, індексу інфляції у попередній період та інше) згідно з вимогами проектно-кошторисної 
документації, договору та правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 надається 
уповноваженому представнику Замовника не пізніше 28 числа звітного місяця. 

14. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником в межах фактичних  надходжень  зі 
спеціального фонду міського бюджету у відповідному місяці, шляхом перерахування коштів на 
розрахунковий рахунок Генпідрядника протягом 10 банківських днів після пред’явлення актів  
виконаних  робіт форми № КБ-2В та підписання їх уповноваженим представником Замовника. 

15. Вартість виконаних робіт більше ніж бюджетне призначення оплачуються після збільшення 
бюджетного призначення. 

16. Враховуючи неритмічність фінансування з міського бюджету на зазначені цілі, розрахунки за 
виконанні роботи будуть проводитись протягом поточного бюджетного року при надходженні 
відповідного фінансування та обумовлюватись додатковими угодами в межах договору. 

17. Строк виконання робіт з "___" ________ 2016 року по "____" ________ 2017 року. 
18. Місце виконання робіт: м. Кіровоград, вул. Юрія Коваленка (Маршала Конева), 9-а  
19. Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає 

відшкодуванню Замовником за несвоєчасність розрахунків, не може бути більшим за суму 
заборгованості. 

20. Відповідно до ч. 2. ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу 
України Сторони встановили іншій розмір процентів: 0 (нуль) процентів. 

21. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін або за 
ініціативи однієї Сторони у визначеному умовами Договору порядку. 

22. Цей договір набирає чинності з дня підписання та діє до 31 грудня 2016 року, а в частині 
розрахунків до повного виконання зобов’язань за договором. 

23. Умови цього Договору можуть бути змінені на підставі ст. 40 Закону України "Про здійснення 
державних закупівель". 

24. При наявності обґрунтованих змін проектних рішень, за згодою Сторін можуть вноситись 
зміни у обсяги робіт та вартісні показники договірної ціни за умови, що зазначена зміна не призведе 
до збільшення суми, визначеної в договорі генпідряду. 

25. Замовник нараховує вартість технічного нагляду згідно підписаних актів виконаних робіт                           
КБ-2В та довідки КБ-3 у розмірі 2,5% вартості будівельно-монтажних робіт за підсумками графи 8, 
глави 1-9 за звітний місяць на підставі наданих розрахунків та перераховує вказані кошти з                         
р/р № 35426102030350 на р/р № 31555201130350  управління капітального будівництва 
Кіровоградської міської ради в ГУ ДКСУ у Кіровоградській обл., МФО 823016, Код                        
ЄДРПОУ 23227605. 
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ДОДАТОК  8 
 
 

ІНІФОРМАЦІЯ 
про характеристику та технічний стан об’єкта: 

 
Робочий проект "Капітальний ремонт КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико-

математична школа ЗОШ І – ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості 
" Надія", вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а (теплосанація)" виконаний на підставі 
завдання на проектування, затвердженого замовником; 
Клас  відповідальності будівлі – СС2; Категорія складності будівлі - IІI (відповідно до ДБН 

А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво (у тому числі і на підставі 
довідкового доповнення М)  
Будівля загальноосвітньої школи складається з 3-х поверхового навчального корпусу з 

внутрішніми рекреаційними двориками і двох прилеглих до нього зальних блоків – актового залу 
зі школьної ідальні, а також спортивних залів. Будівля школи каркасно-панельна. Висота поверхів 
в начальних та інших приміщеннях – 3,30 м, в спортзалах – 6,00 м, в актовому залі – 5,00 м. 

 

Основні техніко-економічні показники. 
Найменування Од. виміру Кількість 

1. Площа забудови м
2 4035,00 

2. Кількість поверхів поверх 3 
3. Загальна площа  м

2 7590,00 
4. Будівельний об’єм м

3 22 770,00 
5 Кошторисна вартість тис. грн. 7 935,321 
6 Проектний строк виконання робіт місяці 8 (240 днів) 

 

Місцезнаходження об’єкта виконання робіт:  
м. Кіровоград, вул. Юрія Коваленка (Маршала Конева), 9-а.   
 

Заплановані роботи: 
Проектом передбачені наступні види робіт: 
- демонтажні роботи (демонтаж вікон, дверей та інші); 
- монтажні роботи (втснаовлення вікон та дверей, підшивка стелі (переходу) софітом; 
-  ремонт покрівлі – примикання до парапету; 
- утеплення фасадів; 
 

Терміни виконання робіт – серпень 2016 року – березень 2017 року 
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ДОДАТОК 9 
 

ДЕФЕКТНИЙ   АКТ 
на будівельно-монтажні роботи за проектом "Капітальний ремонт 

КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико-математична школа ЗОШ І – ІІІ ступенів № 18 – 
центр дитячої та юнацької творчості "Надія", вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а 

(теплосанація)" 
 

№ 
з/п 

Обґрунтування 
(шифр норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

1 2 3 4 5 
Роздiл 1. Демонтажні роботи 

Перший поверх 

1 РН6-2-2 Знiмання засклених вiконних рам                                                                     100 м2 3,9265 
2 РН6-1-1 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням 

штукатурки в укосах                                                                      
100 шт 1,59 

3 РН6-2-2 Знiмання засклених вітражів                                                                      100 м2 0,29144 
4 РН6-1-1 Демонтаж коробок вітражів , в кам'яних стiнах з вiдбиванням 

штукатурки в укосах                                                                      
100 шт 0,02 

5 РН6-14-1 Знiмання дверних полотен                                                                      100 м2 0,3784 
6 РН6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням 

штукатурки в укосах                                                                      
100 шт 0,11 

7 РН3-2-1 Розбирання кам'яної кладки архітектурних виступів iз цегли                                                                   10 м3 0,096 
8 РН6-3-1 Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок                                                                     100 м2 0,80325 
9 РН2-14-1к=0,8 Демонтаж бетонних пiдпiрних стiн ганків                                                                    100 м3 0,136 
10 РН13-15-5 Розбирання облицювання стiн з керамічних глазурованих плиток                                                                    100м2 1,74 
11 РН7-2-7 Розбирання покриттiв пiдлог з керамогранітних плиток                                                                     100м2 0,486 
12 РН9-5-1 Розбирання металевої огорожі                                                                      100м 0,21 

Другий  поверх 

13 РН6-2-2 Знiмання засклених вiконних рам                                                                     100 м2 2,5672 
14 РН6-1-1 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням 

штукатурки в укосах                                                                      
100 шт 1,14 

15 РН6-14-1 Знiмання дверних полотен                                                                      100 м2 0,0756 
16 РН6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням 

штукатурки в укосах                                                                      
100 шт 0,03 

17 РН3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли товщ. 380 мм                                                                    10 м3 0,192 
18 РН6-3-1 Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок                                                                     100 м2 0,5985 
19 РН6-2-2 Демонтаж склоблоків                                                                      100 м2 1,045 
20 РН20-12-1 к=0,7 Демонтаж металоконструкцiй козирка                                                                    1т 0,124 
21 РН20-12-1 к=0,7 Демонтаж металоконструкцiй огорожі металевої                                                                    1т 0,138 

Третій  поверх 

22 РН6-2-2 Знiмання засклених вiконних рам                                                                     100 м2 2,942 
23 РН6-1-1 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням 

штукатурки в укосах                                                                      
100 шт 1,19 

24 РН6-3-1 Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок                                                                    100 м2 0,6248 
25 РН8-4-1 Розбирання вiдливiв, з листової сталi                                                                     100м 7,668 

Роздiл 2. Перший  поверх 

Вікна 

26 ЕН10-20-1 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 1 м2 з 
металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                    

100м2 0,0576 

27 ЕН10-20-2 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з 
металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                    

100м2 0,3964 

28 ЕН10-20-3 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з 
металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                    

100м2 2,7712 

29 ЕН10-20-4 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з 
металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                    

100м2 0,9824 

30 & С123-199-9 
варіант 4 

Блоки віконні з металопластика  двухкамерні  в комплекті  
                                                                     

м2 420,84 

31 & С111-196У 
варіант 1 

Піна монтажна 
                                                                     

шт 160 

32 РН15-122-3 Установлення грат сталевих з вивiрянням i закрiпленням площею в 
просвiтi до 1,5 м2                                                                      

грати 24 

33 & С1-1093-277 Металева решітка захисна металева з відкриванням                                                                    м2 34,56 
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Двері 

34 ЕН10-28-2 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними індивідуальними  
металевими блоками                                                                      

100м2 0,252 

35 & С123-36-10Л 
варіант 2 

Металеві утеплені  дверні блоки з приборами для самозачинення  
                                                                     

м2 25,2 

36 & С111-196У 
варіант 1 

Піна монтажна 
                                                                     

шт 10 

37 ЕН10-25-3 Установлення пластикових пiдвiконних дошок                                               100м 2,538 
38 & С111-44-110 

варіант 3 
Підвіконні дошки 350 мм  
                                                                     

м 253,8 

39 ЕН15-63-2 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї                                                                     

100м2 3,1071 

40 С111-1689 
варіант 1 

Гіпсокартонні плити  товщина 10-12мм 
                                                                     

м2 326 

41 ЕН15-182-1 Шпаклювання внутрішніх укосів мiнеральною шпаклівкою                                                                    100м2 3,1071 
42 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення                                                                     л 44,83 
43 & С111-1613-162 

варіант 5 
Шпатлевка стартова  
                                                                     

кг 559,278 

44 ЕН15-182-3 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                    100м2 3,1071 
45 & С111-1613-162 

варіант 6 
Шпатлевка фінішна   
                                                                     

кг 559,278 

46 РН12-49-5 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами откосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд 
фарбування                                                                    

100м2 3,1071 

47 С111-1626-1 
варіант 6 

Акрилова  фарба інтерєрна СТ -51 
                                                                     

кг 195,74 

Облицювання ганків  
48 ЕН15-25-2 Облицювання поверхонь стін керамогранітними плитками на розчині із 

сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                   
100м2 2,4385 

49 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення                                                                     л 48,77 
50 & С1-1093-П1 Хрестики для плитки                                                                     шт 1760 
51 & С111-327-ПЛ 

варіант 1 
Клей д/плитки - Сеresit CM -117 Pro 
                                                                     

кг 1268 

52 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамогранітні 
                                                                     

м2 246,3 

53 & С111-1358-2 
варіант 1 

Суміш суха Сеresit  CE 40  Aguastatik 
                                                                     

кг 110 

54 Е8-22-1 Мурування стiн iз газоблоку товщ. 200 мм , при висотi поверху до 4 м                                                   м3 1,144 
55 & С1427-11804-4 

варіант 1 
Блоки газобетонні  для стін 
                                                                     

м3 1,144 

 Стеля перехіду  
56 ЕН15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих 

профілів                                                                    
100м2 3,7 

57 & С111-828-1 
варіант 2 

Профілі 60/27 
                                                                     

м 943,5 

58 & С111-828-2-1Н 
варіант 2 

Профілі  28/27 
                                                                     

м 333 

59 & С111-1850-12 
варіант 5 

Дюбель 6*40 мм 
                                                                     

шт 259 

60 & С111-1850-12 
варіант 6 

Дюбель 6*40 мм - пластик. 
                                                                     

шт 622 

61 & С1545-174-2 
варіант 1 

Пiдвiс П-подібний 
                                                                     

шт 259 

62 & С111-1867-7-4-12 
варіант 3 

Шурупи самонарізні 3,5х9,5 
                                                                     

шт 5772 

63 & С1-1093-14Г Зєднувач "Краб"                                                                      шт 629 
64 & С1-1093-11 Стрічка ущільн.звукоізол.                                                                     м 333 
65 ЕН15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель 

софітом           
                                                          

100 м2 3,7 

66 & С111-1867-7-4-12 
варіант 2 

Шурупи самонарізні 3,5х25 мм 
                                                                     
 

шт 7770 



23 

1 2 3 4 5 
67 & С111-44-23 

варіант 2 
Софіт  
                                                                     

м2 388,5 

68 & С1-1093-11 
варіант 3 

J планка для софіта L=4м 
                                                                     

м 156 

69 & С1-1093-11 
варіант 1 

Стрічка ущільн. армувальна  
                                                                     

м 258,5 

70 РН18-34-1 Улаштування цементно-бетонних покриттiв одношарових товщиною 
шару 20 см засобами малої механiзацiї                                                                   

100м2 0,09 

71 С124-5 
варіант 1 

Сітка , клас А-400С , дiаметр 6 мм 
                                                                     

т 0,022 

72 С1424-11616 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В30 [М400], крупнiсть 
заповнювача бiльше 20 до 40 мм                                                                     

м3 1,836 

73 РН18-34-1 Улаштування цементно-бетонних покриттiв одношарових товщиною 
шару 20 см засобами малої механізації                                                                    

100м2 0,1132 

74 С124-5 
варіант 1 

Сітка , клас А-400С , дiаметр 6 мм 
                                                                     

т 0,028 

75 С1424-11616 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В30 [М400], крупнiсть 
заповнювача бiльше 20 до 40 мм                                                                     

м3 2,309 

76 РН18-34-2 
к=10 

На кожний 1 см змiни товщини шару виключати до товщ. 10 см , до 
норми 18-34-1                                                                      

100м2 -0,1132 

77 С1424-11616 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В30 [М400], крупнiсть 
заповнювача бiльше 20 до 40 мм                                                                     

м3 -1,155 

 Роздiл 3. Другий  поверх   
Вікна  

78 ЕН10-20-1 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 1 м2 з 
металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель          

100м2 0,0072 

79 ЕН10-20-2 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з 
металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                           

100м2 0,3964 

80 ЕН10-20-3 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з 
металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                   

100м2 2,2428 

81 & С123-199-9 
варіант 4 

Блоки віконні з металопластика двухкамерні  в комплекті  
                                                                     

м2 264,64 

82 & С111-196У 
варіант 1 

Піна монтажна 
                                                                     

шт 118 

Вітражі 

83 ЕН10-20-4 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з 
металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель   

100м2 0,5355 

84 & С123-199-9 
варіант 4 

Блоки віконні з металопластика двухкамерні  в комплекті  
                                                                     

м2 53,55 

85 & С111-196У 
варіант 1 

Піна монтажна 
                                                                     

шт 25 

86 РН15-122-3 Установлення грат сталевих з вивiрянням i закрiпленням площею в 
просвiтi до 1,5 м2                                                                      

грати 24 

87 & С1-1093-277 Металева решітка захисна металева з відкриванням                                                  м2 34,56 
88 РН15-122-7 Установлення грат сталевих з вивiрянням i закрiпленням площею в 

просвiтi понад 5 до 6,5 м2- (53,55: 6)=9 одиниць                                                                     
грати 9 

89 & С1-1093-277 Металева решітка захисна металева з відкриванням                                                                    м2 53,55 
  Двері   

90 ЕН10-28-2 Заповнення дверних прорiзiв готовими  дверними індивідуальними 
металевими блоками                                                                      

100м2 0,0756 

91 & С123-36-10Л 
варіант 2 

Металеві утеплені  дверні блоки з приборами для самозачинення  
                                                                     

м2 7,56 

92 & С111-196У 
варіант 1 

Піна монтажна 
                                                                     

шт 3 

93 ЕН10-25-3 Установлення пластикових пiдвiконних дошок                                                                   100м 1,77 

94 & С111-44-110 
варіант 3 

Підвіконні дошки 350 мм  
                                                                     

м 61,95 

95 ЕН15-63-2 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї                                                                     

100м2 2,4876 

96 С111-1689 
варіант 1 

Гіпсокартонні плити  товщина 10-12мм 
                                                                     

м2 261,19 
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97 ЕН15-182-1 Шпаклювання внутрішніх укосів мiнеральною шпаклівкою                                                                    100м2 2,4876 
98 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення                                                                     л 35,896 
99 & С111-1613-162 

варіант 5 
Шпатлевка стартова  
                                                                     

кг 293,5368 

100 ЕН15-182-3 Додавати на 1 мм змiни товщинишпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                                   100м2 2,4876 
101 & С111-1613-162 

варіант 6 
Шпатлевка фінішна   
                                                                     

кг 293,5368 

102 РН12-49-5 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами откосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд 
фарбування                                                                     

100м2 4,47768 

103 С111-1626-1 
варіант 6 

Акрилова  фарба інтерєрна СТ -51 
                                                                     

кг 282,09 

104 ЕН11-29-2 Улаштування покриттів з керамогранітної плитки балкону на 
розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  
12 шт                                                                    

100м2 0,168 

105 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення                                                                    л 3,36 
106 С111-256 

варіант 1 
Плитки керамогранітні 
                                                                     

м2 17,14 

107 & С111-327-ПЛ 
варіант 2 

Клей д/плитки 
                                                                     

кг 87,36 

108 С111-1633 
варіант 1 

Шпарування для швiв / СЕ - 40 / 
                                                                     

кг 7,63 

109 & С111-196У-1 
варіант 1 

Хрестики - /50 шт / 
                                                                     

шт 3 

110 Е8-22-1 Мурування стiн iз газоблоку товщ. 200 мм , при висотi поверху до 4 м                                                                   м3 10,35 
111 & С1427-11804-4 

варіант 1 
Блоки газобетонні  для стін 
                                                                     

м3 10,35 

112 РН9-20-2 Установлення металевих огорож з поручнями                                                                     100м 0,12 
113 & С111-44-2-4 Огорожа з нержавіючої сталі з поручнями                                                                    м2 14,4 

 Роздiл 4. Третій  поверх   
Вікна  

114 ЕН10-20-2 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з 
металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                    

100м2 0,044 

115 ЕН10-20-3 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з 
металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель              

100м2 2,898 

116 & С123-199-9 
варіант 4 

Блоки віконні з металопластика двухкамерні  в комплекті  
                                                                     

м2 294,2 

117 & С111-196У 
варіант 1 

Піна монтажна 
                                                                     

шт 119 

118 ЕН10-25-3 Установлення пластикових пiдвiконних дошок                                                                   100м 1,785 
119 & С111-44-110 

варіант 3 
Підвіконні дошки 350 мм  
                                                                     

м 62,48 

120 ЕН15-63-2 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї                                                                     

100м2 2,5528 

121 С111-1689 
варіант 1 

Гіпсокартонні плити  товщина 10-12мм 
                                                                     

м2 268 

122 ЕН15-182-1 Шпаклювання внутрішніх укосів мiнеральною шпаклівкою                                                                    100м2 2,5528 
123 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення                                                                     л 36,84 
124 & С111-1613-162 

варіант 5 
Шпатлевка стартова  
                                                                     

кг 301,2304 

125 ЕН15-182-3 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                                   100м2 2,5528 
126 & С111-1613-162 

варіант 6 
Шпатлевка фінішна   
                                                                     

кг 301,2304 

127 РН12-49-5 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумi-
шами откосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування                                                                    

100м2 2,5528 

128 С111-1626-1 
варіант 6 

Акрилова  фарба інтерєрна СТ -51 
                                                                     

кг 160,83 

   Роздiл 5. Покрівля - примикання до парапету      

129 РН8-35-1 Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки по парапетам                                                                    100м2 3,124 
130 РН8-35-3 к=2 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної вирiвнювальної стяжки 

додавати до товщини 50 мм                                                                     
100м2 3,124 

131 РН8-40-5 Улаштування з листової сталi брандмауерiв, парапетiв                                                                    100м 5,68 
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132 С111-1816 

варіант 2 
Полоса з сталі оцинкованої в колір фасаду  
                                                                     

т 2,14704 

133 & С111-1850-12 
варіант 7 

Дюбель 6*60 мм 
                                                                     

шт 2840 

 Роздiл 6. Утеплення фасадів    
134 РН20-5-1 Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих 

iнвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м                                                                    
100м2 54,824 

135 ЕН15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з 
опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". 
Стіни гладкі                                                                     

100 м2 44,9619 

136 С111-1624-2 
варіант 1 

Грунтовка глибокого проникнення СТ - 17 
                                                                     

л 899,2 

137 С111-1604 Папiр шлiфувальний                                                                      м2 413 
138 & С1545-44-1-12 

варіант 2 
Дюбелі монтажні 
                                                                     

шт 36329 

139 С1550-25 
варіант 1 

Склосітка  
                                                                     

м2 5170,6 

140 С111-1626-1 
варіант 4 

Акрилова фасадна фарба  СТ-54 
                                                                     

кг 2257,1 

141 С111-2014-5 Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro                                                                     кг 764,3 
142 С111-2012-8 

варіант 1 
Декоративна  штукатурка суміш  Ceresit СT 35 - " короїд " 
                                                                     

кг 15736, 
665 

143 & С111-1650-19 
варіант 1 

Суміш Ceresit СТ 190  
                                                                     

кг 53954 

144 & С111-155-ИНБ 
варіант 1 

Дюбелі фасадні пласмасові 
                                                                     

шт. 495 

145 & С114-97-4-С 
варіант 2 

Кам"яна  вата  ТЕХНОФАС у =135кг/м3 , товщ. 100 мм 
                                                                     

м2 4541,15 

146 & С114-245-23 Профілі цокольні                                                                      м 148,4 
  Утеплення цоколю фасаду нижче  0,000   

147 ЕН15-184-1 Вирівнювання стiн фасадів клею чим шаром "Cerezit"                                                                   100м2 9,8621 
148 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення                                                                     л 189,648183 
149 & С111-44-44П 

варіант 3 
Суміш   Сеresit  CТ - 225                                                                     кг 1972,42 

150 РН3-37-1 к=0,7 Установлення утеплювача стiн – кам´яна вата ТЕХНОФАС в один шар                                                                   100 м2 9,8621 
151 & С114-97-4-С 

варіант 3 
Кам"яна  вата  ТЕХНОФАС у =135кг/м3 , товщ. 50 мм 
                                                                     

м2 996,1 

152 РН11-54-1 Улаштування основи пiд облицювання пликою з пансерної сiтки                              100м2 9,8621 
153 С111-874 

варіант 1 
Армуюча «панцирна» склосітка Ceresit CT327, 330 г / м2 
                                                                     

м2 1084,831 

154 ЕН15-25-2 
застос. 

Облицювання поверхонь цоколю керамогранітними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                   

100м2 9,8621 

155 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамогранітні 
                                                                     

м2 996,07 

156 С111-1624-2 
варіант 3 

Грунтовка глибокого проникнення 
                                                                     

л 197,2 

157 С111-1633 Шпарування для швів                                                                      кг 446 
158 С111-2000-7 

варіант 1 
Клеюча сумiш Ceresit СМ 117 
                                                                     

кг 5128 

159 ЕН15-78-3 
Застов. 
К=0,6 

Опорядження укосів декоративним розчином за технологією 
"CEREZIT". Ширина 100 мм 
                                                                    

100 м2 3,35 

160 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення                                                                    л 67 
161 & С111-1650-19 

варіант 1 
Суміш Ceresit СТ 190  
                                                                     

кг 4087 

162 С1550-25 
варіант 1 

Склосітка  
                                                                     

м2 428,8 

163 С111-2014-5 Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro                                                                     кг 56,95 
164 С111-2012-8 

варіант 1 
Декоративна  штукатурка суміш  Ceresit СT35 - " короїд " 
                                                                     
 

кг 1172,5 

165 С111-1626-1 
варіант 4 

Акрилова фасадна фарба  СТ-54 
                                                                     

кг 168,17 
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166 ЕН10-25-4 Установлення віконних зливів                                                                     100м 7,668 
167 & С111-1722-10 

варіант 2 
Віконні відливи шир.  250 мм 
                                                                     

м 782,1 

168 & С1-1093-1 Саморізи по металу 4*35                                                                     шт 3120 
Роздiл 7. Козирьки входу  КВ 1 - КВ 2 

169 Е9-75-2 Виготовлення кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн.                                                                    т 0,2657 
170 РН20-12-1 Монтаж дрiбних металоконструкцiй козирька КВ 1- КВ 2, вагою до 

 0,1 т                                                                     
1т 0,2657 

171 С124-31 
варіант 2 

Профільна труба гн. 50х5 мм  
                                                                     

т 0,1396 

172 С124-21 
варіант 1 

Металевий кутик  50х5 мм 
                                                                     

т 0,12326 

173 & С124-17-77 
варіант 1 

Металева полоса  - 5х120х120 мм  
                                                                     

т 0,00285 

174 Е9-42-1 Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа при висотi 
будівлі до 25 м                                                                    

100м2 0,1641 

175 & С1-1093-179 Саморізи по металу профнастилу                                                                     шт 130 
176 & С111-1807-11 

варіант 1 
Профнастил  РР  - R45  
                                                                     

м2 18 

177 ЕН15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель 
софітом                                                                     

100 м2 0,21 

178 & С111-1867-7-4-12 
варіант 2 

Шурупи самонарізні 3,5х25 мм 
                                                                     

шт 160 

179 & С111-44-23 
варіант 2 

Софіт  
                                                                     

м2 21,63 

180 & С1-1093-11 
варіант 3 

J планка для софіта L=4м 
                                                                     

м 32 

181 & С1-1093-11 
варіант 1 

Стрічка ущільн.армувальна  
                                                                     

м 11 

182 РН8-26-1 Улаштування лат [решетування] суцiльних iз дощок                                                                   100м2 0,21 
183 С112-52 

варіант 1 
Дошки обрiзнi з хвойних порiд, 100х35 мм , 100х50 мм  
                                                                     

м3 0,692 

184 РН12-54-4 Фарбування металевих конструкцій , бiлилом з додаванням колера за 2 
рази                                                                     

100м2 0,165 

Роздiл 8. Ганок  Г-1 

185 РН7-13-2 Ущiльнення грунту щебенем                                                                    100м2 0,054 
186 Е6-13-1 Улаштування бетонних пiдпiрних стiн iплити ганку                                       100м3 0,0404 
187 Е6-11-10 Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок                                                                    т 0,0265 
188 С124-21 Гарячекатана арматурна стальперiодичного профiлю, клас А-III, 

дiаметр 10 мм                                                                      
т 0,0265 

189 ЕН11-29-2 Улаштування покриттів площадки з керамогранітних плиток на розчині 
із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  
12 шт                                                                    

100м2 0,027 

190 С111-1624-2 
варіант 2 

Грунтовка глибокого проникнення 
                                                                     

л 0,54 

191 & С111-287-1-С 
варіант 5 

Плитки керамогранітні  
                                                                     

м2 2,754 

192 & С111-327-ПЛ Клей д/плитки                                                                     кг 14,04 
193 С111-1633 

варіант 1 
Шпарування для швiв / СЕ - 40 / 
                                                                     

кг 1,23 

194 & С111-196У-1 
варіант 1 

Хрестики - /50 шт / 
                                                                     

шт 1 

195 ЕН15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамогранітних плиток 
розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші                                                                    

1 м2 3,32 

196 С111-256 
варіант 1 

Плитки керамогранітні 
                                                                     

м2 3,38 

197 & С111-327-ПЛ 
варіант 1 

Клей д/плитки - Сеresit CM -117 Pro 
                                                                     

кг 1,51 

198 С111-1633 
варіант 1 

Шпарування для швiв / СЕ - 40 / 
                                                                     

кг 0,27 

199 РН9-20-2 Установлення металевих огорож з поручнями                                                                     100м 0,065 
200 & С111-44-2-4 Огорожа з нержавіючої сталі з поручнями                

                                                       
м2 6,5 
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201 РН20-40-1 Навантаження смiття вручну                                                                      1 т 88,812 
202 С311-10-М 

варіант 1 
Перевезення сміття до 10 км (без навант/ розвантаж) 
                                                                     

т 88,812 

 

 

* - Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або 
тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій.  
       Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або 
обладнання, передбаченого проектом. 
 
 


