
Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості 
предмета закупівлі : 

ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний ремонт дорожнього покриття на території 
Баштанської ТГ(м.Баштанка, с.Добре, с.Явкине) 

 (ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) 

 

1. Процедура закупівлі: Відкриті торги. 

2. Ідентифікатор закупівлі- UA-2021-07-07-001913-a  

3. Строк надання послуг: до 10.09.2021 року. 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 469 380,00 грн. 

5. Територія Баштанської ТГ- м.Баштанка, с.Добре, с.Явкине 

6. Обсяг надання послуг –   1 Послуга 

Технічне завдання 

Замовник торгів: Баштанська міська рада 

№ 

п/п 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

1 2 3 4 

Відділ 1. м.Баштанка 

 Роздiл 1. вул.Героїв Небесної сотні (від 

вул. Яновського, біля школи №1)  

1 

Знімання асфальтобетонних покриттів 

доріг за допомогою машин для холодного 

фрезерування асфальтобетонних покриттів 

окремими місцями площею до 10 м2 

шириною фрезерування 500 мм та 

глибиною фрезерування 50 мм 

100м2 0,7 

2 

Улаштування основ та покриттiв з пiщано- 

гравiйних сумiшей оптимального 

гранулометричного складу одношарових, 
товщиною 12 см 

100м2 0,7 

3 

На кожний 1 см змiни товщини шару основи 

та покриття з пiщано-гравiйних сумiшей 

додавати або виключати до норм (к=-6) 
100м2 -0,70 

4 

Ямковий ремонт асфальтобетонного 

покриття дорiг одношарового товщиною 50 

мм, площею ремонту до 5 м2 
100м2 0,29 



5 

Ямковий ремонт асфальтобетонного 

покриття дорiг одношарового товщиною 50 

мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 
100м2 0,41 

6 

Навантаження сміття екскаваторами на 

автомобілі-самоскиди, місткість ковша 

екскаватора 0,25 м3. 
100 т 0,084 

7 Перевезення сміття до 5 км т 8,4 

 Роздiл 2. вул.Ювілейна  

8 

Знімання асфальтобетонних покриттів 

доріг за допомогою машин для холодного 

фрезерування асфальтобетонних покриттів 

окремими місцями площею до 10 м2 

шириною фрезерування 500 мм та 

глибиною фрезерування 50 мм 

100м2 0,82 

9 

Улаштування основ та покриттiв з пiщано- 

гравiйних сумiшей оптимального 

гранулометричного складу одношарових, 
товщиною 12 см 

100м2 0,82 

10 

На кожний 1 см змiни товщини шару основи 

та покриття з пiщано-гравiйних сумiшей 

додавати або виключати до норм (к=-6) 
100м2 -0,820 

11 

Ямковий ремонт асфальтобетонного 

покриття дорiг одношарового товщиною 50 

мм, площею ремонту до 5 м2 
100м2 0,82 

12 

Навантаження сміття екскаваторами на 

автомобілі-самоскиди, місткість ковша 

екскаватора 0,25 м3. 
100 т 0,0984 

13 Перевезення сміття до 5 км т 9,84 

 Роздiл 3. вул. Героїв Небесної сотні  

14 

Знімання асфальтобетонних покриттів 

доріг за допомогою машин для холодного 

фрезерування асфальтобетонних покриттів 

окремими місцями площею до 10 м2 

шириною фрезерування 500 мм та 

глибиною фрезерування 50 мм 

100м2 2,05 

15 

Улаштування основ та покриттiв з пiщано- 

гравiйних сумiшей оптимального 

гранулометричного складу одношарових, 
товщиною 12 см 

100м2 2,05 

16 

На кожний 1 см змiни товщини шару основи 

та покриття з пiщано-гравiйних сумiшей 

додавати або виключати до норм (к=-6) 
100м2 -2,05 



17 

Ямковий ремонт асфальтобетонного 

покриття дорiг одношарового товщиною 50 

мм, площею ремонту до 5 м2 
100м2 1,25 

18 

Ямковий ремонт асфальтобетонного 

покриття дорiг одношарового товщиною 50 

мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 
100м2 0,8 

19 

Навантаження сміття екскаваторами на 

автомобілі-самоскиди, місткість ковша 

екскаватора 0,25 м3. 
100 т 0,246 

20 Перевезення сміття до 5 км т 24,6 

Відділ 2. с.Добре 

 Роздiл 1. вул. Набережна  

21 

Виправлення профiлю основ щебеневих з 

додаванням нового матерiалу 100м2 11,25 

Відділ 3. с.Явкине 

 Роздiл 1. вул.Грушевського  

22 

Знімання асфальтобетонних покриттів 

доріг за допомогою машин для холодного 

фрезерування асфальтобетонних покриттів 

окремими місцями площею до 10 м2 

шириною фрезерування 500 мм та 

глибиною фрезерування 50 мм 

100м2 1,4 

23 

Ямковий ремонт асфальтобетонного 

покриття дорiг одношарового товщиною 50 

мм, площею ремонту до 5 м2 
100м2 0,8 

24 

Ямковий ремонт асфальтобетонного 

покриття дорiг одношарового товщиною 50 

мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 
100м2 0,6 

25 

Навантаження сміття екскаваторами на 

автомобілі-самоскиди, місткість ковша 

екскаватора 0,25 м3. 
100 т 0,168 

26 Перевезення сміття до 2 км т 16,8 

Сума – 469380 грн 

 
 Послуга надається у відповідності до вимог Наказу міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 «Про 
затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів». 
У разі, якщо у технічному завданні міститься посилання на конкретну торгівельну марку чи 
фірму, патент, конструкцію або тип, джерело походження або виробник, вважати доданим 
до кожного з них вираз: «або еквівалент». 



Учасник також повинен надати наступні документи: сертифікати якості, сертифікати 
відповідності, техумови( у разі відсутності - обгрунтоване пояснення в письмовій довільній 
формі). 
  

Примітка*:  
Учасник розраховує вартість послуги виходячи із діючих вимог та стандартів, з 
урахуванням усіх своїх витрат, податків та обов’язкових платежів (зборів). 
Всі розцінки на послуги визначаються відповідно до діючих норм, стандартів та 
нормативів.  
Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а 
витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної 
пропозиції. 
 

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

 

 

ПРИМІТКА:  
 

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

ПЕРЕМОЖЕЦЬ процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен 
надати (ст.41 Закону): 
1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 
2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження 
певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на 
провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було 
зазначено у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі чи 
вимагалося замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури 
закупівлі. 
У разі якщо переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, 
копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. 
 

    Оригінал форми “Тендерна пропозиція” (за результатами аукціону) Переможця торгів. 
 

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

 


