
Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості 
предмета закупівлі : 

 Послуги з утримання декоративних садів і парків відпочинку, послуги із засіванням 
газонів, винищування бур"янів (ДК 021:2015:77310000-6: Послуги з озеленення 

територій та утримання зелених насаджень) 

1. Процедура закупівлі: Відкриті торги. 

2. Ідентифікатор закупівлі – UA-2021-01-22-008234-b 

3. Строк надання послуг: до 31.12.2021 року. 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 292 567,00 грн. 

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

6. Обсяг надання послуг – 1 послуга.  

Технічне завдання 

Замовник торгів: Баштанська міська рада 
 

№ 

п/п 

Обґрунту- 

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

1 2 3 4 5 

 Роздiл 1. м.Баштанка  

1 ЖС4-12-1 

Викошування суцiльних газонiв ручними 

газонокосарками з бензиновим двигуном. 
(травень -1, червень-2, липень-2, серпень-2, 

вересень-2, жовтень-1) 

100 м2 8000 

2 ЖС4-11-1 

Скошування трави КС-2.1 у водовiдвiдних 

канавах i на обрiзах. 1 км 50 

3 ЖС4-17-3 

Згрiбання i збирання трави i порослi. 
100 м2 2800 

4 ЖС4-20-1 

Побiлка стовбурiв дерев дiаметром 40-45 

см на висоту до 1,2 м вапняним розчином 

вручну. 
10дерев 278 

5 РН18-117-2 

Полив зелених насаджень зi шлангу 

поливального водопроводу м3 200 



6 РН18-117-1 

Полив зелених насаджень зi шлангу 

поливально-мийної машини м3 20 

 Роздiл 2. с.Добре  

7 ЖС4-12-1 

Викошування суцiльних газонiв ручними 

газонокосарками з бензиновим двигуном. 100 м2 1150 

8 ЖС4-15-2 

Згрiбання скошеної трави вручну пiсля 

скошування газонокосаркою. 100 м2 280 

9 ЖС5-21-1 

Прибирання майданчикiв вiдпочинку, 
оглядових майданчикiв, мiсць вiдстою 

автотранспорту та iнших 
100 м2 70 

10 РН18-110-4 

Розпушування квiтникiв ручним 

iнструментом [операційні норми] 100м2 24 

11 ЖС4-20-1 

Побiлка стовбурiв дерев дiаметром 40-45 

см на висоту до 1,2 м вапняним розчином 

вручну. 
10дерев 25 

12 ЖС4-2-2 

Вирiзання порослi дерев вручну, усi, крiм 

тополi та верби. 100дерев 1 

 Роздiл 3. с.Плющівка  

13 ЖС4-12-1 

Викошування суцiльних газонiв ручними 

газонокосарками з бензиновим двигуном. 100 м2 450 

14 ЖС4-11-1 

Скошування трави КС-2.1 у водовiдвiдних 

канавах i на обрiзах. 1 км 80 

 Роздiл 4. с.Новоєгорівка  

15 ЖС4-12-1 

Викошування суцiльних газонiв ручними 

газонокосарками з бензиновим двигуном. 100 м2 520 

16 ЖС4-15-2 

Згрiбання скошеної трави вручну пiсля 

скошування газонокосаркою. 100 м2 100 

 Роздiл 5. с.Новоіванівка  

17 ЖС4-12-1 

Викошування суцiльних газонiв ручними 

газонокосарками з бензиновим двигуном. 100 м2 200 

18 ЖС5-21-1 Прибирання майданчикiв вiдпочинку, 100 м2 20 



оглядових майданчикiв, мiсць вiдстою 

автотранспорту та iнших 

19 РН18-110-4 

Розпушування квiтникiв ручним 

iнструментом [операційні норми] 100м2 1,82 

20 ЖС4-20-1 

Побiлка стовбурiв дерев дiаметром 40-45 

см на висоту до 1,2 м вапняним розчином 

вручну. 
10дерев 20 

21 ЖС4-2-2 

Вирiзання порослi дерев вручну, усi, крiм 

тополi та верби. 100дерев 5 

 Роздiл 6. с.Новопавлівка  

22 ЖС4-12-1 

Викошування суцiльних газонiв ручними 

газонокосарками з бензиновим двигуном. 100 м2 590 

23 ЖС4-20-1 

Побiлка стовбурiв дерев дiаметром 40-45 

см на висоту до 1,2 м вапняним розчином 

вручну. 
10дерев 20 

 Роздiл 7. с.Новосергіївка  

24 ЖС4-12-1 

Викошування суцiльних газонiв ручними 

газонокосарками з бензиновим двигуном. 100 м2 890 

25 ЖС5-21-1 

Прибирання майданчикiв вiдпочинку, 
оглядових майданчикiв, мiсць вiдстою 

автотранспорту та iнших 
100 м2 6 

 Роздiл 8. с.Піски  

26 ЖС4-12-1 

Викошування суцiльних газонiв ручними 

газонокосарками з бензиновим двигуном. 100 м2 100 

 Роздiл 9. с.Христофорівка  

27 ЖС4-12-1 

Викошування суцiльних газонiв ручними 

газонокосарками з бензиновим двигуном. 100 м2 90 

28 ЖС4-15-2 

Згрiбання скошеної трави вручну пiсля 

скошування газонокосаркою. 100 м2 90 

29 ЖС4-20-1 

Побiлка стовбурiв дерев дiаметром 40-45 

см на висоту до 1,2 м вапняним розчином 

вручну. 
10дерев 6 

30 ЖС4-2-2 Вирiзання порослi дерев вручну, усi, крiм 100дерев 1,6 



тополi та верби. 

 Роздiл 10. с.Явкине  

31 ЖС4-12-1 

Викошування суцiльних газонiв ручними 

газонокосарками з бензиновим двигуном. 100 м2 300 

Сума -1 292 567 грн. 

 

Вимоги до закупівлі: 

Надання послуг здійснюється відповідно до вимог: 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 
10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 
року за № 880/12754. 
Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів 
благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з 
питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788. 
Якість послуг з прибирання територій повинна відповідати вимогам діючого законодавства у 

частині санітарних вимог.  
Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а 
витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції. 
Контроль за виконаними послугами та розрахунками буде здійснюватись з врахуванням 
фактично понесених витрат та обсягів послуг в межах фінансових призначень. 
У разі необхідності термінового виконання послуг Замовник письмово або в телефонному 
режимі з послідуючим письмовим підтвердженням може надавати доручення на виконання 
додаткових об'ємів послуг в межах лімітних асигнувань.  
Виконавець повинен самостійно за свій рахунок забезпечувати виконання правил 
дорожнього руху, правил протипожежної та електробезпеки, охорону праці, техніку безпеки 
та інше.  
Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та 
документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, 
якісним, кількісним та іншим вимогам. 
Послуги повинні бути надані в установлений термін. 
- Учасник гарантує, що предмет закупівлі  не завдаватиме шкоди навколишньому 
середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля. 
У разі, якщо товар, представлений на тендерних торгах, не відповідає технічним вимогам 
Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником, 
пропозиція тендерних торгів може бути відхилена. 
  

Товар повинен відповідати вимогам абз. 4 п. 2 частини першої розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів» від 11.09.2014 р. № 829-р, згідно з яким 
заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка 
статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших 
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з 
Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими 
неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.  



На підставі Указу Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних  спеціальних економічних 
та інших обмежувальних заходів (санкцій)», замовник відхиляє пропозицію учасників 
тендерних торгів, які пропонують товар фізичних та юридичних осіб до яких застосовуються 
обмежувальні заходи (санкції). 
У кожному випадку де у тексті даної Специфікації згадуються посилання на конкретні 
торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело 
його походження або виробника мається на увазі, що Замовник зазначає після кожної 
такої характеристики вираз "або еквівалент". Еквівалентними матеріалами, виробами, 
обладнання вважаються такі, що  відповідають технічним та технологічним 
характеристикам матеріалів, виробів, обладнання, що передбачені технічними 
вимогами. 
Замовник не вчиняє та зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують 
конкуренцію, не здійснює дискримінацію учасників та не обмежує їх у поданні в 
пропозиції еквівалентних товарів, якщо такі товари є аналогічні по своїм технічним та 
якісним характеристикам і можуть бути використані Замовником у своїй діяльності. 
Всі документи та інформація, що подаються в складі тендерної пропозиції, 
завантажуються в електронному форматі (електронні копії, скановані з оригіналу 
документу або нотаріально засвідченої копії документу, або копії документу, засвідченої 
Учасником належним чином такої, що містить підпис уповноваженої особи Учасника та 
відбиток печатки Учасника, якщо Учасник здійснює свою діяльність з використанням 
печатки), учаснику не заборонено подавати документу у іншому форматі, але на 
документах має бути присутня підпис уповноваженої особи та відбиток печатки (у разі 
наявності). 
Документи та інформація, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, 
у т.ч. фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції. У такому випадку 
учасником подається довідка в довільній формі з обґрунтуванням, на якій підставі даний 
документ не може бути подано. 
Усі документи (за винятком оригіналів та нотаріально завірених копій) повинні бути 
завіренні власною печаткою Учасника (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють 
діяльність без печатки згідно з чинним законодавством); 
За достовірність наданих документів відповідальність безпосередньо несе Учасник. 
Учасники торгів – нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, 
передбачених у даному додатку документації подають у складі своєї пропозиції, документи 
передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 


