ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Рішенням комітету з
від 26 листопада 2015 №15

конкурсних

торгів

Голова комітету з конкурсних торгів
________________________Ю.М. Маршавін

м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю

Капітального ремонту цокольного поверху будівлі
учбового корпусу (посилення несучих елементів,
гідроізоляція, пристінний дренаж) по
вул.Нововокзальна, 17 у м. Києві

м. Київ - 2015 рік

I. Загальні положення
1
1. Терміни, які вживаються в
документації конкурсних торгів
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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

Інститут підготовки кадрів державної
зайнятості України (далі – замовник).

місцезнаходження

Україна, м. Київ, Солом’янський
Нововокзальна, буд. 17, 03038.

служби

район,

вул.

посадова особа замовника,
з технічних питань – Гоцій Віктор Маркіянович, член
уповноважена здійснювати зв'язок з комітету з конкурсних торгів – заступник головного
учасниками
інженера, м. Київ вул. Нововокзальна, буд. 17, 03038,
тел. (044)536-14-91.
з організаційних питань – Кицун Юрій Ігорович,
секретар комітету з конкурсних торгів – провідний
фахівець відділу юридичного та планового
забезпечення, м. Київ, вул. Нововокзальна, буд. 17,
03038, тел.: (044)239-07-90.

3. Інформація про предмет
закупівлі
найменування предмета закупівлі

Капітальний ремонт цокольного поверху будівлі
учбового корпусу (посилення несучих елементів,
гідроізоляція,
пристінний
дренаж)
по
вул. Нововокзальній, 17 у м. Києві.

вид предмета закупівлі

Робота.

місце, кількість, обсяг виконання
робіт

Україна, м. Київ, Солом’янський район,
вул. Нововокзальна, буд. 17, 03038.
Ремонтно-відновлювальні роботи (обсяг згідно
Специфікації робіт і матеріалів Додаток 2 до цієї
Документації конкурсних торгів).
Підсилення ґрунтів основи пальвого куща (обсяг
згідно Специфікації робіт і матеріалів Додаток 2 до
цієї Документації конкурсних торгів).
Зовнішній дренаж (обсяг згідно Специфікації робіт і
матеріалів Додаток 2 до цієї Документації
конкурсних торгів).
Внутрішній дренаж (обсяг згідно Специфікації робіт і
матеріалів Додаток 2 до цієї Документації
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конкурсних торгів).
строк виконання робіт

Протягом 255 календарних днів з дати укладення
договору.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги.

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у
процедурі закупівлі на рівних умовах.

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
6. Інформація про валюту
(валюти), у якій (яких) повинна
бути розрахована і зазначена ціна
пропозиції конкурсних торгів
7. Інформація про мову (мови),
якою (якими) повинні бути
складені пропозиції конкурсних
торгів

Під час проведення процедур закупівель усі
документи, що готуються замовником, викладаються
українською мовою. За рішенням замовника
одночасно всі документи можуть мати автентичний
переклад на іншу мову. Визначальним є текст,
викладений
українською
мовою.
Пропозиції
конкурсних
торгів,
підготовлені
учасниками,
викладаються 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.
Замовник повинен надати роз'яснення на звернення
протягом трьох днів з дня його отримання та
оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого
органу відповідно до статті 10 Закону.
Замовник має право з власної ініціативи чи 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 до неї змін замовник
повинен продовжити строк подання та розкриття
пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім
днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано
документацію конкурсних торгів.
Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється
замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з У разі проведення зборів з метою роз’яснення будьметою роз'яснення запитів щодо яких звернень щодо документації конкурсних торгів
замовник повинен забезпечити ведення протоколу
документації конкурсних торгів

3

таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень
щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі
Уповноваженого органу 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
іншими організаціями
(підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій
формі за підписом уповноваженої посадової особи
учасника, прошита, пронумерована та скріплена
печаткою*
у
запечатаному
конверті.
Кожен учасник процедури закупівлі має право подати
лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції
конкурсних торгів учасника процедури закупівлі
підтверджується випискою з протоколу засновників,
наказом про призначення, довіреністю, дорученням,
що підтверджує повноваження посадової особи
учасника
на
підписання документів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у
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 (прізвище, ім'я, по батькові)
учасника
процедури
закупівлі,
його
місцезнаходження
(місце
проживання),
ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних
телефонів;
- маркування: «Не відкривати до 14.00 години
25.12.2015 року».

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається
учасником
процедури
закупівлі
повинна
складатися з:
*Ця вимога не стосується учасників, 1. титульної сторінки, на якій зазначається
«Пропозиція
конкурсних
торгів»,
повне
які здійснюють діяльність без
найменування учасника, найменування предмета
печатки згідно з чинним
закупівлі.
законодавством, за винятком
оригіналів чи нотаріально завірених 2. реєстру наданих документів з посиланням на
номери сторінок.
документів, виданих учаснику
3. пропозиції конкурсних торгів за формою
іншими організаціями
наведеною в Додатку 1 до цієї Документації
(підприємствами, установами)
конкурсних торгів.
4. до ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути
надані документи за статтями витрат договірної ціни
у відповідності до Правил визначення вартості
будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених
наказом Міністерства регіонального розвитку та
житлово-комунального
господарства
України
від 05.07.2013 № 293 (далі – ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), а
2. Зміст пропозиції конкурсних
торгів учасника
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саме:
– зведений кошторисний розрахунок;
– об’єктний кошторис;
– локальні кошториси;
– пояснювальна записка;
Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати
відповідно до вимог проекту «Капітальний ремонт
цокольного поверху будівлі учбового корпусу
(посилення
несучих
елементів,
гідроізоляція,
пристінний дренаж) по вул. Нововокзальній, 17 у м.
Києві» щодо термінів закінчення робіт, технології
виконання
робіт,
використання
конкретних
матеріалів і конструкцій, якості будівельномонтажних робіт, а також з дотриманням діючих
норм і правил виконання будівельно-монтажних
робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і
безпечних умов праці.
Договірна ціна, що пропонується за умовами
конкурсних торгів, є незмінною та не підлягає
перегляду ні за яких обставин за винятком випадків,
обумовлених умовами договору, і повинна бути
розрахована відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші
ціни повинні бути чітко визначені.
Окремим додатком до ціни пропозиції конкурсних
торгів слід подати календарний графік виконання
робіт відповідно до Таблиці 1. «Календарний графік
виконання робіт» Рекомендації зі складання додатків
до договору підряду в капітальному будівництві –
Додаток до наказу Мінрегіонбуду від 13 січня 2009
року №2.
5. документів, що підтверджують повноваження
посадової особи або представника учасника
процедури закупівлі щодо підпису документів
пропозиції конкурсних торгів;
6. документів вказаних в пунктах 6 та 7 розділу ІІІ
цієї документації конкурсних торгів;
7. інформації про субпідрядника (субпідрядників),
або про їх відсутність.
8. основних умов договору, за підписом та печаткою
Учасника*, згідно з додатком №3 до цієї
Документації конкурсних торгів.
9. нотаріально завіреної копії ліцензії з додатками на
провадження господарської діяльності у будівництві.
3. Забезпечення пропозиції
конкурсних торгів

Забезпечення
вимагається.

пропозиції

конкурсних

торгів

не

4. Умови повернення чи
неповернення забезпечення
пропозиції конкурсних торгів

Замовник не встановлює умови повернення чи
неповернення забезпечення пропозиції конкурсних
торгів.

5. Строк, протягом якого

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними
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пропозиції конкурсних торгів є
дійсними

протягом 90 днів з дати 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.

1. Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до
статті 16 Закону:
1.1. Наявність обладнання та матеріально-технічної
*Ця вимога не стосується учасників, бази, що підтверджується у довільній формі
інформаційною довідкою (за підписом та печаткою
які здійснюють діяльність без
Учасника*),
про
наявність
обладнання
та
печатки згідно з чинним
матеріально-технічної
бази
для
проведення
законодавством, за винятком
оригіналів чи нотаріально завірених капітального ремонту цокольного поверху будівлі
учбового корпусу (посилення несучих елементів,
документів, виданих учаснику
гідроізоляція,
пристінний
дренаж)
по
іншими організаціями
вул. Нововокзальна, 17 у м. Києві.
(підприємствами, установами)
1.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації,
які
мають необхідні знання та досвід, що
підтверджується у довільній формі інформаційною
довідкою (за підписом та печаткою Учасника*), яка
містить відомості про кількість працівників
Учасника, їх кваліфікаційно-освітній рівень та досвід
роботи.
1.3. Наявність
документально
підтвердженого
досвіду виконання аналогічних договорів, що
підтверджується копіями виконаних учасником
аналогічних договорів з додатками укладених у 20122015 рр.. (не менше двох договорів).
1.4. Наявність фінансової спроможності:
1.4.1. Копія балансу та звіт про фінансові результати
за 2014 рік та проміжну фінансову звітність за
останній звітний період 2015 року;
1.4.2. Копія звіту про рух грошових коштів за 2014
рік, якщо він є обов’язковим відповідно до
законодавства України, або інформацію з посиланням
на нормативно-правові акти України щодо
необов’язковості такого звіту для учасника.
1.4.3. Оригінал чи нотаріально завірена копія довідок,
виданих з обслуговуючих банківських установ, про
відсутність (наявність) простроченої заборгованості
за кредитами по кожному рахунку окремо, дата
видачі довідки повинна бути не раніше як за 30
календарних
днів
до
розкриття
пропозиції
конкурсних торгів.
2. Для підтвердження відсутності підстав відмови в
участі у процедурі закупівлі, зазначених у статті 17
Закону, учасник у складі пропозиції конкурсних
торгів повинен надати у довільний формі
6. Кваліфікаційні критерії до
учасників
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інформаційну довідку (за підписом та печаткою
Учасника*) про відсутність підстав, визначених у
частинах першій і другій статті 17 Закону, за
винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17
Закону.
3. Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів
повинен надати у довільній формі інформаційну
довідку (за підписом та печаткою Учасника*) про
наявність чи відсутність інформації у Єдиному
реєстрі
юридичних
осіб
та
фізичних
осіб - підприємців,
що
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.
4. Переможець процедури закупівлі, у строк, що не
перевищує 10 днів з дати оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про
акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати
замовнику для документального підтвердження
відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 2, 4,
5, і 7 частини першої та пункту 1 частини другої
статті 17 Закону, такі документи:
4.1. Документ, який підтверджує, що відомості про
юридичну особу, яка є учасником, не внесено до
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні
або
пов’язані
з
корупцією
правопорушення. У разі якщо на дату подання
пропозиції конкурсних торгів юридична особа, яка є
учасником, процедури закупівлі не може надати
такий документ у зв’язку з відсутністю діючого
відповідно до вимог Закону України «Про
запобігання корупції» Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення, юридична особаучасник у якості документа, передбаченого даним
підпунктом, подає у довільній формі інформаційну
довідку (за підписом та печаткою Учасника*) про те,
що до юридичної особи-учасника не застосовувалися
заходи юридичного характеру у зв’язку з вчиненням
корупційного правопорушення та інформація про
юридичну особу-учасника не внесено до Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення;
4.2. У довільній формі інформаційну довідку (за
підписом та печаткою Учасника*) щодо наявності
антикорупційної програми та уповноваженого з
антикорупційної програми юридичної особи у
випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до
закону, із наданням копії антикорупційної програми
юридичної особи та копії наказу про призначення
уповноваженого
з
антикорупційної
програми
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юридичної особи, або у довільній формі
інформаційну довідку (за підписом та печаткою
Учасника*)
про
відсутність
антикорупційної
програми та уповноваженого з антикорупційної
програми юридичної особи у випадку, коли вони не є
обов’язковими відповідно до закону;
4.2. Оригінал або нотаріально завірена копія
інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що
містить в собі відомості про те, що службову
(посадову) особу учасника, яку уповноважено
учасником представляти його інтереси під час
проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є
учасником, не було притягнуто згідно із законом до
відповідальності за вчинення у сфері державних
закупівель корупційного правопорушення, наданої
відповідним органом Міністерства юстиції України у
відповідності до вимог Положення про Єдиний
державний реєстр осіб, які вчинили корупційні
правопорушення,
затвердженого
наказом
Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5
(видана не раніше ніж за 90 календарних днів до дати
розкриття пропозицій);
4.3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки,
що містить в собі відомості про те, що фізична особа,
яка є учасником, не була засуджена за злочин,
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої
знято або погашено у встановленому законом
порядку, наданої відповідним територіальним
органом Міністерства внутрішніх справ України
(видана не раніше ніж за 90 календарних днів до дати
розкриття пропозицій);
4.4. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки,
що містить в собі відомості про те, що службова
(посадова) особа учасника, яку уповноважено
учасником представляти його інтереси під час
проведення процедури закупівлі, не була засуджена
за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість
з якої знято або погашено у встановленому законом
порядку, наданої відповідним територіальним
органом Міністерства внутрішніх справ України
(видана не раніше ніж за 90 календарних днів до дати
розкриття пропозицій);
4.5. Оригінал або нотаріально завірена копія
інформаційної
довідки
з
Єдиного
реєстру
підприємств, щодо яких порушено провадження у
справі про банкрутство, про те, що учасник не
визнаний у встановленому діючим законодавством
порядку банкрутом та відносно нього не відкрита
ліквідаційна процедура, наданої відповідним органом
Міністерства юстиції України у відповідності до
вимог Положення про єдиний реєстр підприємств,
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щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 15.09.2011 №3018/5. Дата видачі
інформаційної довідки має бути не раніше ніж за 30
календарних днів до дати розкриття пропозицій.
4.6. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки
про відсутність заборгованості з податків, зборів,
платежів, що контролюються органами доходів і
зборів.
Учасник процедури закупівлі повинен надати в
складі пропозиції конкурсних торгів Специфікацію
робіт і матеріалів, яка підтверджує відповідність
технічним та якісним характеристикам предмета
закупівлі – «Капітальний ремонт цокольного поверху
*Ця вимога не стосується учасників, будівлі учбового корпусу (посилення несучих
елементів, гідроізоляція, пристінний дренаж) по
які здійснюють діяльність без
вул. Нововокзальній, 17 у м. Києві», за підписом та
печатки згідно з чинним
печаткою Учасника*.
законодавством, за винятком
оригіналів чи нотаріально завірених
документів, виданих учаснику
іншими організаціями
(підприємствами, установами)
7. Інформація про необхідні
технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета
закупівлі

8. Інформація про субпідрядника
(субпідрядників)

У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури
закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів
повне найменування та місцезнаходження кожного
суб’єкта господарювання, якого учасник планує
залучити до виконання робіт як субпідрядника в
обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості
договору про закупівлю.

9. Опис окремої частини (частин) Закупівля здійснюється без розподілу по лотам.
предмета закупівлі (лота), щодо
якої
можуть
бути
подані
пропозиції конкурсних торгів
10. Внесення змін або відкликання Учасник має право внести зміни або відкликати свою
пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку
пропозиції конкурсних торгів
її подання. Такі зміни чи заява про відкликання
учасником
пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі,
коли вони отримані замовником до закінчення строку
подання пропозицій конкурсних торгів.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
Спосіб, місце та кінцевий строк
подання пропозицій конкурсних
торгів
спосіб подання пропозицій
конкурсних торгів

Особисто або поштою.

місце подання пропозицій
конкурсних торгів

Україна,
м.
Київ,
Солом’янський
вул. Нововокзальна, буд. 17, 03038, каб. № 3.

район,

кінцевий строк подання пропозицій
конкурсних торгів (дата, час)

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних
торгів 25.12.2015 року до 10 год. 00 хв.
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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
дата та час розкриття пропозицій
конкурсних торгів

Україна, м. Київ, Солом’янський район,
вул. Нововокзальна, буд. 17, 03038, каб. №11.
Розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів
відбудеться о 14 год. 00 хв. 25.12.2015 року
Розкриття пропозицій конкурсних торгів проводиться
відповідно до Закону.
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 чи розгляді або для відхилення
його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження
представника
учасника
підтверджується випискою з протоколу засновників,
наказом про призначення, довіреністю, що
підтверджує повноваження посадової особи учасника
на участь у процедурі розкриття пропозицій
конкурсних торгів. Зазначений документ не
запаковується в конверт, а передається особисто в
руки секретарю комітету з 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, оголошується наявність чи відсутність
усіх
необхідних
документів,
передбачених
документацією конкурсних торгів, а також
оголошуються найменування та місцезнаходження
кожного
учасника,
ціна
кожної
пропозиції
конкурсних торгів або частини предмета закупівлі
(лота). На вимогу суб'єктів, зазначених у частині
другій статті 27 Закону, 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.
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Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів
складається у день розкриття пропозицій конкурсних
торгів за формою, встановленою 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 замовника копія протоколу
розкриття пропозицій конкурсних торгів надається
будь-якому учаснику на його запит протягом одного
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 Замовник має право звернутися до учасників за
оцінки пропозиції конкурсних роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних
торгів із зазначенням питомої ваги торгів з метою спрощення розгляду та оцінки
пропозицій.
критерію
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 цим Законом (у кількості не менше
двох), на основі критеріїв і методики оцінки,
зазначених у документації конкурсних торгів.
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється
на основі одного критерію: ціни.
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:
метод рангування.
Усі пропозиції оцінюються таким чином, що
пропозиція, значення критерію для якої краще,
отримує вищий ранг.
Кращою є та пропозиція, ціна якої є найнижчою.
У випадку однакового значення рангу, переможець
визначається шляхом голосування членів комітету з
конкурсних торгів простою більшістю голосів за
участю в голосуванні не менш двох третин членів
комітету. Якщо результати голосування розділилися
порівну, вирішальний голос має Голова комітету з
конкурсних торгів.
2. Виправлення арифметичних
помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних
помилок, допущених у результаті арифметичних дій,
виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів
під час проведення її оцінки, за умови отримання
письмової згоди на це учасника, який подав
пропозицію конкурсних торгів (цінову пропозицію).
Помилки виправляються Замовником
у такій
послідовності:
а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами
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та літерами (прописом), сума літерами є
визначальною;
б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та
підсумковою ціною, одержаною шляхом множення
ціни за одиницю на кількість одиниць, ціна за
одиницю є визначальною, а підсумкова ціна
виправляється;
в) якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є
явне зміщення десяткового розподілювача або суто
технічна помилка при друкуванні, у такому випадку
підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю
виправляється;
г) у разі розбіжності між підсумковою ціною
пропозиції, зазначеної у пропозиції конкурсних
торгів та отриманою шляхом додавання елементів
ціни, і підсумковою ціною пропозиції, отриманою
при перевірці пропозиції шляхом додавання
елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни
пропозиції, отримана шляхом додавання елементів
ціни.
Якщо учасник не згоден з виправленням
арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних
торгів відхиляється.
3. Інша інформація

Ознайомитись з проектною документацією за
проектом «Капітальний ремонт цокольного поверху
будівлі учбового корпусу (посилення несучих
елементів, гідроізоляція, пристінний дренаж) по вул.
Нововокзальній, 17 у м. Києві» можливо у
друкованому вигляді за адресою: Україна, м. Київ,
Солом’янський район, вул. Нововокзальна, буд. 17,
каб. № 108 у робочі дні з 10 год. до 16 год.

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;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині
сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає
умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних
торгів із зазначенням аргументованих підстав
надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена,
протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого
рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10
Закону.
У разі допущення формальних (несуттєвих) помилок
учасниками конкурсних торгів в пропозиціях
конкурсних торгів учасників не призведе до
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відхилення їх пропозицій.
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки,
що пов'язані з оформленням пропозиції конкурсних
торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на
окремих документах, технічні помилки та описки.
5. Відміна замовником торгів чи
визнання їх такими, що не
відбулися.

Замовник відміняє торги в разі:
1) відсутності подальшої потреби у закупівлі робіт;
2) неможливості усунення порушень, які виникли
через виявлені порушення законодавства з питань
державних закупівель;
3) порушення порядку оприлюднення оголошення
про проведення процедури закупівлі, акцепту,
оголошення про результати процедури закупівлі,
передбаченого Законом;
4) подання для участі у них менше двох пропозицій
конкурсних торгів;
5) відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів
згідно з Законом;
6) якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж
двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не
відбулися у разі, якщо:
1) ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних
торгів перевищує суму, передбачену замовником на
фінансування закупівлі;
2) здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок
непереборної сили;
3) скорочення видатків на здійснення закупівлі робіт.
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 вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про
акцепт пропозиції конкурсних торгів.
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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 під час
укладення договору повинен надати дозвіл або
ліцензію 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.
Основні умови, які обов'язково будуть включені до
договору про закупівлю зазначено в Додатку № 3 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

Забезпечення виконання договору про закупівлю не
вимагається.

Додатки: Додаток №1 до документації конкурсних торгів «Форма пропозиції
конкурсних торгів» – на 2 сторінках;
Додаток №2 до документації конкурсних торгів «Специфікація робіт і
матеріалів до документації конкурсних торгів ІПК ДСЗУ (Капітальний ремонт цокольного
поверху будівлі, учбового корпусу (посилення несучих елементів, гідроізоляція, пристінний
дренаж) по вул. Нововокзальна, 17 у м. Києві)» – на 8 сторінках;
Додаток №3 до документації конкурсних торгів «Основні умови договору»
– на 2 сторінках.
Голова комітету з конкурсних торгів

Маршавін Ю.М.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів

Лежнюк О.Д.

Секретар комітету з конкурсних торгів

Кицун Ю.І.

Члени комітету з конкурсних торгів

Коляда В.П.,
Бондаренко Г.О.,
Колесник Л.М.,
Гоцій В.М.,
Романюк О.С.
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Додаток 1
до документації конкурсних торгів
Форма пропозиції конкурсних торгів
Учасник не повинен відступати від даної форми
Відомості про учасника процедури закупівлі
Повне найменування учасника
Скорочене
найменування
учасника
(за наявності)
Керівництво
(ПІБ, посада, контактні телефони)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за
наявності)
Юридична адреса
Фактична адреса
Особа, відповідальна за участь у торгах
(ПІБ, посада, контактні телефони)
Телефон
Факс
Електронна адреса
Ми, (повне найменування Учасника), надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо
участі у торгах на закупівлю робіт з Капітального ремонту цокольного поверху будівлі
учбового корпусу (посилення несучих елементів, гідроізоляція, пристінний дренаж) по
вул. Нововокзальна, 17 у м. Києві згідно з Специфікацією робіт і матеріалів Замовника
торгів. Вивчивши документацію конкурсних торгів та Специфікацію робіт і матеріалів ми,
уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги
Замовника та Договору:
1. Загальна ціна пропозиції конкурсних торгів з ПДВ, грн.*:
цифрами _________________________________________________________________
прописом_________________________________________________________________
1.1. Загальна ціна пропозиції конкурсних торгів без ПДВ, грн.**:
цифрами _________________________________________________________________
прописом_________________________________________________________________
2. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів
разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) має
силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде
акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.
3. Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами у складі пропозиції конкурсних
торгів, є достовірною.
4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90
календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, установленого Вами. Наша
пропозиція конкурсних торгів буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у
будь-який час до закінчення зазначеного строку.
5. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних
торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у
прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із
Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог
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документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з
дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів.
7. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами
процедури закупівлі (посада, П.І.Б.):
________________________________________________________________________________

Дата заповнення пропозиції конкурсних торгів Учасником: «___»_________ 201__ року.
___________________________________________________
М.П. *** (підпис керівника або уповноваженої особи Учасника)
* заповнюється учасником, який є платником ПДВ;
** заповнюється учасником, який не є платником ПДВ;
*** печаткою не завіряється, якщо учасник здійснює свою діяльність без печатки відповідно до законодавства України.
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Додаток 2
до документації конкурсних торгів
СПЕЦИФІКАЦІЯ РОБІТ І МАТЕРІАЛІВ
до документації конкурсних торгів ІПК ДСЗУ (Капітальний ремонт цокольного
поверху будівлі, учбового корпусу (посилення несучих елементів, гідроізоляція,
пристінний дренаж) по вул. Нововокзальна, 17 у м. Києві)
№
п/п
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

2.1
2.2
3.1
3.2

Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість

2

3

4

м3

18

1 м3

62,22

т
м3

105,774
30

100 м

1,2

шт

38

100 м

0,19

шт

19

10шт

0,3

100м3
м3
100м3

0,0552
6,348
0,18

100м

0,3

100м

0,3

1 м3

10

100шт

0,02

шт
100м

2
0,58

1000м

0,01

1000м

0,048

шт
шт

2
2

Внутрішній дренаж
Роздiл 1. Внутрішній дренаж
Розбирання основи пiд пiдлогу з бетону на гравiї
Розробка ґрунту вручну з перемiщенням ручними вiзками на 20 м,
група ґрунту
Перевезення грунту до 25 км
Улаштування щебеневої основи пiд трубопроводи
Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС"
довжиною 6 м і діаметром 160 мм
Ущiльнюючi кiльця для труб дiам. 160 мм
Укладання трубопроводів з двошарових 1 гофрованих труб "КОРСИС"
довжиною 6 м з порізкою і діаметром 500 мм (дренажні колодязі)
Дренажний колодязь висотою 1 м
Пробивання отворiв глибиною 250 мм, ф 200 мм в залiзобетонних та
бетонних стелях
Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1
Пiсок природний, рядовий
Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1
Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб
дiаметром 100 мм
Труби поліетиленові, дiаметр 160 мм
Дренажний насос
Водовiдлив з пiдвалу вiдкачув. води ручними насосами
Силові мережі
Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при вiдкритiй
проводцi
Розетка декоративна пластмасова дiам. 25х2,5 мм
Прокладання кабелю перерiзом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах
Кабелi силовi переноснi з гнучкими мiдними жилами в гумовiй
оболонцi, марка КГ, число жил та перерiз 3х1,5 мм2
Кабелi силовi переноснi з гнучкими мiдними жилами в гумовiй
оболонцi, марка КГ, число жил та перерiз 3х2,5 мм2
Установлення приладiв або апаратiв, знятих перед транспортуванням
Дифавтомати
Ремонтно-відновлю вальні роботи
Роздiл 2. Ремонт та підсилення існую чих фундаментів
Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли
Добетонування ростверків
Роздiл 3. Гідроізоляція фундаментів
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з
укосами, група ґрунту 2

10 м3
м3

0,65
3,7

100 м3

2,68

Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю
ковша 0,4 м3 у вiдвал, група ґрунту 2

100 м3

6,0689
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1

2

3

4

3.3.
3.4
3.5

Перевезення грунту до 30 км
Шпаклювання поверхонь силiкатною шпаклiвкою товщиною шару 3 мм
Суміш "Гідрозіт" тип BS (20кг) ( 4 кг на 1 м2)
Улаштування протипожежних поясiв iз волокнистих та зернистих
матерiалiв на розчинi
Плити теплоiзоляцiйнi, товщ.100мм ( ЕППС) 45кг на м3
Оббивання поверхонь стін iзоляцiйним матерiалом
Профільована мембрана "Delta"
Бiчна iзоляцiя стiн i фундаментiв глиною
Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1
Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 1
Пiсок природний, рядовий
Роздiл 4. Стіни
Виїмка грунту в осях 7/И,Ж
Розбирання цегляних перегородок в осях 7/И,Ж
Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа
вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2

т
100м2
кг

1268,5905
4,65
1860

м3

46,5

м3
100м2
м2
М3
100 м3

45,57
4,65
534,75
93,3
2,68

1000м3

0,46709

м3

735,09

1 м3
1 м3

18
6

100м2

0,608

отверст.

287

кг
шт

331,1
287

10 м

43

кг

731

1 м3

0,9

м3

0,936

100м2

0,9

100м2

0,9

100 м2

2,757

кг

96,495

м3

8,271

м3
100м2

8,271
2,757

т

0,06216

т

0,00536

т
т
т
м2
100м2

0,01608
0,0234
0,01732
49,2
0,492

100м2

0,39

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Ін'єктування протічок у залізобетонних і цегельних конструкціях
полімерними композиціями, ручним ін'єктором, глибина отвору до 200
мм
Поліуретанова ін'єкційна композиція "Моноліт.З.ПУ.ІН'ЄКТ-02"
Пакер
Забивання трiщин у цегляних стiнах ремонтною сумішшю (розхід1,7л/1м)
Цементна розчинна суміш "Моноліт.ТС.005-1"
Забивання отворiв для проходження комунікацій в зовнішніх стінах по
осі Д, И, 11, 1
Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М-250],крупнiсть
заповнювача 5-10 мм, марка за морозостiйiстю 100
Ліквідація висолів
Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа
вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2
Антисептування водними сумiшами стiн
Опорядження стін
Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiїфундаментiв бітумною
мастикою
Поліуретанова мастика-мембрана"Моноліт.З.ПУ.ІН'ЄКТ-02-2" з
мінеральним наповнювачем
Улаштування протипожежних поясiв iзволокнистих та зернистих
матерiалiв на розчинi
Плити теплоiзоляцiйнi, товщ.100мм (ЕППС) 45кг на м3
Просте штукатурення стiн по сiтцi без улашт. Каркасу
Роздiл 5. Залізобетонні елементи каркасу
Колони
Пiдсилення залiзобетонних колон стальними обоймами
Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III,
дiаметр 12 мм
Кутовий гарячекатаний прокат 63х63х6
Сталь полоса 500х150х10
Сталь штабова 370х150х10
Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї металевими щiтками
Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021
Улаштування основи пiд штукатурку зметалевої сiтки по цегляних та
бетонних поверхнях
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Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю
колон прямокутних
Добетонування обрізаного ригеля в приміщенні ІТП (6 м)
Ін'єктування протічок у залізобетонних і цегельних конструкціях
полімерними композиціями, ручним ін'єктором, глибина отвору до 200
мм
Поліуретанова ін'єкційна композиція "Моноліт.З.ПУ.ІН'ЄКТ-02"
Пакер
Забивання трiщин у цегляних стiнах ремонтною сумішшю (розхід1,7л/1м)
Цементна розчинна суміш "Моноліт.ТС.005-.1"
Посилення конструкцiй сталевими балками
Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштування каркасу
Роздiл 6. Перекриття над підвалом
Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї металевими щiтками
Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021
Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140
Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази
Шпаклiвка Ceresit CT 29
Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд
фарбування
Ін'єктування протічок у залізобетонних і цегельних конструкціях
полімерними композиціями, ручним ін'єктором, глибина отвору до 200
мм
Поліуретанова ін'єкційна композиція "Моноліт.З.ПУ.ІН'ЄКТ-02"
Пакер
Забивання трiщин у панелях перекриття ремонтною сумішшю (розхід1,7л/1м)
Цементна розчинна суміш "Моноліт.ТС.005-1"
Заповнення бетоном окремих мiсць у перекриттях
Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20[М-250],крупнiсть
заповнювача 5-10 мм, марка за морозостiйкiстю 200
Виготовлення арматурних каркасів балок, ригелів і прогонів, в умовах
будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 6 до 8
Виготовлення арматурних каркасів балок, ригелів і прогонів, в умовах
будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 12 до 18
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 8 мм
Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III,
дiаметр 14 мм
Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III,
дiаметр 16-18 мм
Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях за допомогою
крана, діаметр арматури більше 16-32 мм, маса елемента, кг до 300
Ліквідація висолів
Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень
Антисептування водними сумiшами стiн
Роздiл 7. Улаштування залізобетонних дисків
Диски ДК-1(12шт)
Розбирання цементнобетонних покриттiв
Розбирання щебеневих покриттiв та основ
Копання ям вручну глибиною до 1,5 м пiд будiвельнi конструкцiї, група
ґрунту 2
Збирання дерев'яної щитової опалубки з щитів опалубки площею
понад 1 м2 до 2 м2 для улаштування фундаментів стрічкових,
шириною, мм до 1000

3

4

100м2

0,39

м3

2

отверст.

3

кг
шт

3,85
3

10 м

0,5

кг
1т
100м2

8,5
0,45
0,27

м2
100м2
100м2

84
0,84
0,84

100 м2

0,424

кг

63,6

100м2

0,424

отверст.

53

кг
шт

60,83
53

10 м

7,9

кг
м3

134,3
0,83

м3

0,8466

т

0,02176

т

0,06164

т

0,0219776

т

0,033532

т

0,0287244

т

0,0834

100м2
100м2

0,07
0,07

100м3
100м3

0,042
0,084

100 м3

0,384

100м3

0,1755

19

1

7.6
7.7
7.8

7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27

7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
7.37

2

Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм
Улаштування бетонної пiдготовки
Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за
допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр
арматури, мм понад 8 до 12
Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за
допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр
арматури, мм понад 12 до 18
Встановлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента, кг
понад 20 до 50
Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III,
дiаметр 14 мм
Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-II,
дiаметр 10 мм
Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм
конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 0,5 до 1, вібратором
Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М-250],крупнiсть
заповнювача 5-10 мм, марка за морозостiйкiстю 250
Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї рулонними матерiалами в 1
шар
Мурування прижимної стінки із повнотілої керамічної цегли М100
Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї фундаментiв цементним
розчином з рiдким склом (2 шари)
Суміш гiдроiзоляцiйна Ceresit CR 65
Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1
Диски ДК-2(5шт)
Розбирання цементнобетонних покриттiв
Розбирання щебеневих покриттiв та основ
Копання ям вручну глибиною до 1,5 м пiдбудiвельнi конструкцiї, група
ґрунту 2
Засипання вручну траншей, пазухкотлованiв та ям, група ґрунту 1
Збирання дерев'яної щитової опалубки з щитів опалубки площею
понад 1 м2 до 2 м2 для улаштування фундаментів стрічкових,
шириною, мм до 1000
Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм
Улаштування бетонної пiдготовки
Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за
допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр
арматури, мм понад 8 до 12
Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за
допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр
арматури, мм понад 12 до 18
Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях вручну, маса
елемента, кг понад 20 до 50
Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III,
дiаметр 14 мм
Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-II,
дiаметр 10 мм
Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм
конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 0,5 до 1, вібратором
Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М-250],крупнiсть
заповнювача 5-10 мм, марка за морозостiйкiстю 250
Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї рулонними матерiалами в 1
шар
Мурування прижимної стінки із повнотілої керамічної цегли М100
Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiїфундаментiв цементним
розчином з рiдким склом (2 шари)
Суміш гiдроiзоляцiйна Ceresit CR 65
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Диски ДК-3(1шт)
Розбирання цементнобетонних покриттiв
Розбирання щебеневих покриттiв та основ
Копання ям вручну глибиною до 1,5 м пiд будiвельнi конструкцiї, група
ґрунту 2
Збирання дерев'яної щитової опалубки з щитів опалубки площею
понад 1 м2 до 2 м2 для улаштування фундаментів стрічкових,
шириною, мм до 1000
Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм
Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1
Улаштування бетонної пiдготовки
Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за
допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр
арматури, мм понад 8 до 12
Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за
допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр
арматури, мм понад 12 до 18
Встановлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента, кг
понад 20 до 50
Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III,
дiаметр 14 мм
Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-II,
дiаметр 10 мм
Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм
конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 0,5 до 1, вібратором
Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М-250],крупнiсть
заповнювача 5-10 мм, марка за морозостiйкiстю 250
Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї рулонними матерiалами в 1
шар
Мурування прижимної стінки із повнотілої керамічної цегли М100
Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї фундаментiв цементним
розчином з рідким склом (2 шари) рiдким склом (2 шари)
Суміш гiдроiзоляцiйна Ceresit CR 65
Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1
Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за
допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр
арматури, мм понад 8 до 12
Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за
допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр
арматури, мм понад 12 до 18
Встановлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента, кг
понад 20 до 50
Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III,
дiаметр 14 мм
Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-II,
дiаметр 10 мм
Кутовий гарячекатаний прокат 63х63х6
Роздiл 8. Підсилення перемичок
Посилення цегляних стiн металевим каркасом
Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштування каркасу
Роздiл 9. Підлоги
Улаштування першого шаруобмазувальної гiдроiзоляцiї
Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гiдроiзоляцiї
Поліуретанова мастика-мембрана "Моноліт.З.ПУ.ІН'ЄКТ-02" з
мінеральним наповнювачем (в 2-3 слоя)
Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2
На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати
або виключати
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Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
Двокомпонентна еластична гiдроiзоляцiйна мастика Ceresit CP 43
Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар
Плiвка полiетиленова, товщина 0,15 мм
Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з плит
пінополістиролу 50 мм (Пенобоард)
Плити пінополістеролу "Піноборд", т.50мм
Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар
Плiвка полiетиленова 1,5 мм
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi
площею до 20 м2
На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або
виключати
Армування стяжки дротяною сіткою
Сiтка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 оцинкована
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої
суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11
Суміш суха Ceresit CЕ
Плитки керамiчнi для пiдлог гладканеглазурованi однокольоровi з
барвником квадратнi, розмiр 150х150х13 мм
Водовідвідний лоток
Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною
гідравлічного перерізу 100 мм
Лоток водовідведення з решіткою
Роздiл 10. Різні роботи
Перевезення сміття до 25 км
Підсилення грунтів основи пальового куща
Роздiл 11 Дж-1
Свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях
вертикальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 140 мм.
Бурiння свердловин установками типу СО- 2 глибиною бурiння до 6 м
у грунтах групи 3
Цементацiя грунтiв висхiдним способом при поглинаннi цементу i пiску
до 200 кг на 1м на 1 м цементованої частини свердловини
Портландцемент загальнобудiвельного призначення
швидкотужавiючий, марка 500
Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм
конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну
Портландцемент загальнобудiвельного призначення
швидкотужавiючий, марка 500
Шнек, дiаметр 135 мм
Роздiл 12 Дж-2
Бурiння свердловин установками типу СО- 2 глибиною бурiння до 6 м
у грунтах групи 3
Вiльний спуск або пiдняття обсадних труб [надфiльтрових труб] у
трубах бiльшого дiаметра при бурiннi обертальному
Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй
дiаметр 152 мм, товщина стiнки 5 мм
Цементацiя грунтiв висхiдним способом при поглинаннi цементу i пiску
до 200 кг на 1м на 1 м цементованої частини свердловини
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Портландцемент загальнобудiвельного призначення
швидкотужавiючий, марка 500
Зовнішній дренаж
Роздiл 13. Зовнішній дренаж
Розбирання ганкiв з вхiдною площадкою
Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну

22

1

13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17

13.18

13.19

13.20
13.21
13.22
13.23

13.24
13.25
13.26
13.27

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

2

Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з
укосами, група ґрунту 2
Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю
ковша 0,4 м3 у вiдвал, група ґрунту 2
Перевезення грунту до 25 км
Улаштування щебеневої основи пiд трубопроводи
Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС"
довжиною 6 м і діаметром 160 мм
Ущiльнюючi кiльця для труб дiам. 160 мм
Укладання колодців з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" 4шт.
довжиною 3 м і діаметром 1000 мм
Дренажний колодязь висотою 3 м
Ремонт окремих ділянок залізобетонних кілець оглядових
каналізаційних колодязів, глибина колодязя до 3 м
Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1
Пiсок природний, рядовий
Улаштування бетонних покриттiв площею до 20 м2
Улаштування покриття з плиток площею покриття до 10 м2
Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних
пористих дрiбнозернистих сумiшей, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 3
т/м3 i бiльше
При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих асфальтобетонних
щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А,Б,В зi щiльнiстю щебеневих
матерiалiв 3 т/м3 i бiльше до норми 27-53-2 додавати або виключати
Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний]
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв,
дрiбнозернистi, тип А, марка 1
Горизонтальне буріння
Улаштування дерев'яної шпунтової огорожi
Лiсоматерiали круглi хвойних порiд для будiвництва, довжина 3-6,5 м,
дiаметр 14-24 см
Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм,
товщина 32,40 мм, IV сорт
Прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого
буріння за допомогою установок самохідних, в ґрунтах 3 групи на
перші 10 м, діаметр трубопроводу до 275 мм
Додавати на кожні наступні 10 м прокладання трубопроводів методом
горизонтально спрямованого буріння, в ґрунтах 3 групи, діаметр
трубопроводу до 275 мм
Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС"
довжиною 6 м і діаметром 150 мм
Улаштування дерев'яної шпунтової огорожi (демонтаж)
Ущiльнюючi кiльця для труб дiам. 160 мм
Улаштування підпірної стінки
Роздiл 14. Підсилення підпірної стіни
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з
укосами, група ґрунту 2
Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2
Перевезення грунту до 25 км
Улаштування залiзобетонних буронабивних паль дiаметром до 700800 мм у нестiйких водонасичених грунтах 2 групи установкою СБУ,
довжина паль до 12 м
Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть
заповнювача бiльше 10 до 20 мм
Виготовлення арматурних каркасiв при улаштуваннi буроiн'єкцiйних
паль
Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III,
дiаметр 8 мм
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Виготовлення арматурних каркасiв при улаштуваннi буроiн'єкцiйних
паль
Гарячекатана арматурна стальперiодичного профiлю, клас А-III,
дiаметр 16-18 мм
Установлення анкерних болтiв при бетонуваннi iз зв'язками з
арматури
Гiдроiзоляцiя зовнiшнiх стiн мастикою без прокладання склотканини
(підпірної стінки)
Поліуретанова мастика-мембрана "Моноліт.З.ПУ.ІН'ЄКТ-02-2" з
мінеральним наповнювачем
Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм
конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 5, вібратором
(улаштування ростверку)
Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М-250],крупнiсть
заповнювача 5-10 мм,марка за морозостiйкiстю 250
Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за
допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр
арматури, мм понад 6 до 8
Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III,
дiаметр 8 мм
Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за
допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр
арматури, мм понад 12 до 18
Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III,
дiаметр 16-18 мм
Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в
стiни I перегородки з одинарною арматурою, дiаметр стрижнiв, мм до
6
Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III,
дiаметр 6 мм
Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i
бетону стін вручну(запечатування підпірної стінки)
Шпаклювання поверхонь силiкатною шпаклiвкою товщиною шару 3 мм
Суміш "Гідрозіт" тип BS (20кг)
Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1
Пiсок природний, рядовий
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Додаток 3
до документації конкурсних торгів

Основні умови договору
1. Підрядник зобов’язаний виконати роботи по об’єкту в повному обсязі, якість яких
відповідає діючим в Україні будівельним нормам і правилам, державним стандартам.
2. В період перебування персоналу Підрядника чи інших організацій в місцях
виконання Робіт та/або на об’єкті, Підрядник зобов’язаний забезпечити виконання цим
персоналом вимог діючих в Україні законодавчих та нормативних актів з техніки безпеки,
пожежної безпеки, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища.
Відповідальність за порушення вказаних вимог персоналом Підрядника чи інших організацій
несе Підрядник самостійно. Для цілей Договору будь-які особи, що залучені Підрядником до
виконання робіт та/або які фактично їх виконують, вважаються персоналом Підрядника.
3. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням, необхідними для виконання
робіт, здійснює Підрядник, який контролює кількість, якість і комплектність постачання цих
ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, до моменту
відшкодування їх вартості Замовником вони є власністю Підрядника.
4. З метою контролю за якістю та обсягами виконаних робіт, використанням
матеріалів та конструкцій згідно нормативних вимог та сертифікатів відповідності, Замовник
забезпечує авторський та технічний нагляди за будівництвом об’єкту, відповідно до
законодавства України.
5. Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до «___» ________ 201_ року
включно, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
6. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони
несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7. Замовник має право:
відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення
недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної
у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені підрядником,
замовником або третьою особою.
здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника
(субпідрядника), авторський та технічний нагляди і контроль за ходом, якістю, вартістю та
обсягами виконання робіт;
вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених
підрядником порушень;
відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник
своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк,
визначений договором підряду, стає неможливим;
ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та
відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду;
8. Підрядник зобов’язаний:
виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи
відповідно до проектної та кошторисної документації;
одержати всі необхідні дозволи, ліцензії, сертифікати на роботи та самостійно нести
всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів;
вжити заходів до недопущення передачі без згоди замовника проектної документації
(примірників, копій) третім особам;
9. Якщо між замовником і підрядником виник спір щодо усунення недоліків
(дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну
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експертизу. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням такої експертизи, покладається
на підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність
порушень умов договору підряду підрядником або причинного зв'язку між діями підрядника
та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням
експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за
згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах.
10. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва, ризик якого несе підрядник,
він зобов’язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це замовника. На вимогу
замовника підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків
випадкового пошкодження об'єкта будівництва.
11. Підрядник забезпечує організацію виконання робіт у відповідності до проекту,
використовує будівельний майданчик за призначенням протягом всього терміну
будівництва, відповідає за охорону майданчика, його освітлення, огорожу, дотримання
санітарних та протипожежних вимог, складування будівельних матеріалів, конструкцій та
безпечного розташування будівельної техніки та транспорту.
12. Гарантійний строк якості закінчених робіт становить п’ять років з дати його
прийняття замовником. Початком гарантійного строку вважається дата підписання акта про
приймання-передачу закінчених робіт. Гарантійний строк продовжуються на час, протягом
якого закінчені роботи не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів),
відповідальність за які несе підрядник.
13. Підрядник зобов’язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після
завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових
споруд тощо). Якщо підрядник не виконає зазначені зобов’язання, замовник після
попередження підрядника у порядку, визначеному договором підряду, може звільнити
будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати
замовника, пов’язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються підрядником.
14. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт
підрядник зобов’язаний на вимогу замовника чи осіб, які відповідно до договорів
здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.
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