
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2019-12-05-000657-b 
1. Найменування замовника: КП "Міське управління капітального будівництва" 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04011733 

3. Місцезнаходження замовника: 87535, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 
КУПРІНА, 23А 

4. Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Наталя Євгенівна Оберемок, +380675277337, 
mariupoluks@meta.ua 

41. Вид предмета закупівлі: Роботи 

5. Конкретна назва предмета 
закупівлі 

6. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності) 

7. Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання послуг

8. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

9. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Виконання робіт по об'єкту: 
"Будівництво мереж з 
благоустроєм до "Льодової арени" 
по вул. Волгоградській, 1 у 
Лівобережному районі м. 
Маріуполя" (зовнішні мережі 
електропостачання) 

ДК 021:2015: 
45000000-7 — 
Будівельні роботи 
та поточний ремонт

1 роботи  87500, Україна, 
Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. 
Волгоградська, 1  

до 15 грудня 
2020  

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) Тип днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

Виконання 
робіт  

Умови оплати залежатимуть від нецінового 
крітерію "Умови розрахунків", який вибирає 
учасник закупівлі, згідно умов тендерної 
документації. Якщо учасник вибирає "попередню 
оплату 30%", то післяоплата складає 70% (більш 
детально в проекті договору)  

Аванс  30  Календарні 30  

Виконання 
робіт  

Умови оплати залежатимуть від нецінового 
крітерію "Умови розрахунків", який вибирають 
учасники закупівлі, згідно умов тендерної 
документації. Якщо учасник вибирає "оплату за 
фактом виконання робіт", то оплата за фактом 
виконання робіт складає 100% (більш детально в 
проекті договору)  

Пiсляоплата 10  Робочі  70  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 8 436 401,00 UAH 
102. Джерело фінансування закупівлі: 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   8436401 UAH  

 
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 42 180,00 UAH 

12. Математична формула, яка буде 
застосовуватися при проведенні електронного 
аукціону для визначення показників інших 
критеріїв оцінки: 

PP = P/(1 + (F1 + F2 +… + Fn)/PV), де: 
PP - приведена ціна; 
P - ціна; 
F1…Fn - питома вага інших критеріїв оцінки, 
запропонованих учасником; 
PV - питома вага критерію “ціна”  



13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 21 грудня 2019 17:00 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції 
(якщо замовник вимагає його надати): 

42 182,00 UAH 

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо 
замовник вимагає його надати): 

Електронна гарантія 

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній , після завершення електронного аукціону  

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 23 грудня 2019 12:56  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено 
рамкову угоду: 

відсутня 
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Додаток 8 

Інформація про характер і необхідні технічні та якісні характеристики 
предмета закупівлі (технічні вимоги) до закупівлі робіт: «Будівництво 
мереж з благоустроєм до «Льодової арени» по вул. Волгоградській, 1 у 
Лівобережному районі м. Маріуполя» (зовнішні мережі електропостачання). 
 
Технічні вимоги містять перелік робіт, які Учасник – переможець повинен 
виконати та здати об’єкт за Договором про закупівлю. 
Клас наслідків – СС-2. 
Роботи, які є предметом закупівлі по даних конкурсних торгах, повинні 
здійснюватись та відповідати вимогам і характеристикам, що наведені нижче: 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ (із змінами) 

 
 

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1/2141-ЕП 
на зовнішні мережі електропостачання 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

1 2 3 4 5 
        
    Роздiл 1. Будівельні роботи 

електропостачання КЛ 6кВ аркуш 1-2 к-ту 
2141-ЕП.С, ВОР 2141.ПЗ ар.6.10  

 

  

 

   БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ     
1 Е7-61-1 Улаштування непрохiдних однолоткових 

каналiв, що перекриваються або 
обпираються на плити 

100м3 0,3928

2   Лотки каналiв збiрнi з/б марки Л2-8 серiя 
3.006.1-2.87 вып.0-2 

шт 14

3   Лотки каналiв збiрнi з/б марки Л4-8 серiя 
3.006.1-2.87 вып.0-2 

шт 30

4   Плити перекриття П3-8 серiя 3.006.1-2.87 
кількість: 114+48 

шт 162

5   Плити перекриття П5-8 серiя 3.006.1-2.87 шт 50
6   Плити перекриття П5-8 (армована)серiя 

3.006.1-2.87 
шт 7

7 Е46-33-3 Закладення бетоном в залiзобетонних 
стiнах i перегородках отворiв, гнiзд i 
борозен площею до 0,1 м2 
кількість: 0,01х100 

м3 1

8 Е13-74-5 Нанесення механiзованим способом в один 100м2 0,2396
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шар покриття з вогнезахисного 
матерiалу Фенікс на горизонтальнi i 
вертикальнi поверхнi металевих 
конструкцiй 

9   Вогнезахисний матеріал Феникс СЕ кг 23
   ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ     
10 Е1-13-5 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 
кількість: 200+600+100 

1000м3 0,9

11 Е1-164-2 
тех.ч. 
п.1.3.182 
к=1,15 

Розробка грунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без крiплень з укосами, 
група грунтiв 2 в мiсцях, що знаходяться на 
вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в 
трубопроводах або коробах, а також вiд 
водопровiдних i каналiзацiйних труб 
кількість: 37,6+41,7+36,25 

100м3 1,1555

12 Е1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 
ям, група грунтiв 1 
кількість: 56+103,55 

100м3 1,5955

13 Е1-27-4 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 
потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням 
грунту до 5 м, група грунтiв 1 

1000м3 0,4278

14 Е1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 1, 2 

100м3 4,278

15 Е1-18-4 Розроблення грунту з навантаженням на 
автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 
25 м3, група грунтiв 1 
кількість: 61,38+366,82 

1000м3 0,4282

16 С311-10 Перевезення грунту до 10 км 
кількість: 428,2х1,796 

т 769,0472

17 Е23-1-1 Улаштування пiщаної основи пiд 
трубопроводи та лотки, в лотках та під 
дорогами 
кількість: 105,6+213,9+32,7 

10м3 35,22

    Роздiл 2. Монтажні роботи 
електропостачання КЛ 6кВ аркуш 1-2 к-ту 

2141-ЕП.С, ВОР 2141.ПЗ ар.6.10  
 

  
 

   МОНТАЖНІ  РОБОТИ     
18 М8-165-9 Монтаж муфти кiнцевої епоксидної для 

кабеля напругою до 10 кВ, перерiз однiєї 
жили до 240 мм2 

шт 4

19 М8-167-10 Монтаж муфти сполучної епоксидної для 
кабеля напругою до 10 кВ, перерiз однiєї 
жили до 240 мм2 

шт 26

20 М8-143-1 Покривання цеглою одного кабеля, 
прокладеного у траншеї 

100 м 19,08

21 М8-143-2 Додавати до норми 8-143-1 на кожний 
наступний кабель при покриттi його цеглою 

100 м 19,08

22 М8-145-5 Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну 100 м 38,16
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каналу без крiплення, маса 1 м до 9 кг 
кількість: 1908х2 

23 М8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у 
траншеї, сигнальною стрічкою 

100 м тр 2,5

24 М8-147-5 Кабель до 35 кВ, що прокладається по 
установлених конструкцiях i лотках з 
крiпленням на поворотах i в кiнцi траси, 
маса 1 м до 9 кг 
кількість: 264х2 

100 м 5,28

25 М8-148-5 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках i коробах, маса 1 м до 9 кг 
кількість: 2х218 

100 м 4,36

26 М8-146-6 Кабель до 35 кВ, що прокладається з 
крiпленням накладними скобами, маса 1 м 
до 9 кг 
кількість: 50х2+20х2 

100 м 1,4

27 М8-395-2 Лоток по установлених конструкцiях, 
ширина лотка до 400 мм 

100 м 1

28 М8-152-4 Стояк збiрних кабельних конструкцiй 
[профіль та консоль], маса до 1,6 кг 
кількість: 100+50 

100 шт 1,5

29 М8-152-7 Тримач кабельний, що установлюється на 
стояках, маса до 0,4 кг 

100 шт 1

30 М8-154-1 Плити азбестоцементнi мiж кабелями, 
прокладеними на кабельних конструкцiях- 
перегородка ( з тримачем) 
кількість: 50х0,35 

100 м2 0,175

31 М8-472-10 Провiдник заземлюючий вiдкрито по 
будiвельних основах з мiдного iзольованого 
проводу перерiзом до 25 мм2 

100 м 0,1

32 Е34-103-2 Улаштування трубопроводiв iз 
полiетиленових труб, бiльше 2-х каналiв 

км 0,65

33 Е34-103-1 Улаштування трубопроводiв iз 
полiетиленових труб, до 2-х каналiв 

км 0,04

34 М8-143-5 Монтаж огорожі з сигнальною стрічкою 100 м тр 50
35 М8-155-1 Герметизацiя проходiв ущiльнюючою масою 

при вводi кабелiв у вибухонебезпечнi 
примiщення (піною ) 

прохiд 25

    Н6=0    
   МАТЕРІАЛИ     
36   Муфта кінцева внутрішньої установки 6 кВ з 

наконечником перерізом жили 240 мм2 
Raychem GUST-12/150-240/450-L12 

компл 4

37   Муфта з"єднувальна GUSTJ-12/150/240/450- 
L12 6 кВ перерізом жили 240 мм2 Raychem 

компл 26

38   Кабель напругою 6000в перерiзом 3.240мм2 
АСБл 
кількість: 4920х1,02 

1000м 5,0184

39   Цегла керамiчна одинарна повнотiла, 
розмiри 250х120х65 мм, марка М100 

1000шт 21,4
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40   Стрiчка сигнальна "Обережно Кабель" м 250
41   Лоток оцинкований перфорований 300х100 

мм ( в комплекті з з"єднувальними 
елементами, заглушками) 

п.м. 100

42   Консоль BВР-21 ширина 350мм з кріпленням шт 100
43   Профіль оцинкований 400 мм BPL21 з 

кріпленням 
шт 50

44   Тримач кабельний (хомут) з гумовою 
прокладкою до кріплення до лотка BHL 

шт 100

45   Перегородка вогнетривка азбестоцементна 
з межою вогнестійкості EL15 ширина 350 мм 

м.п. 50

46   Провідник заземлюючий ЗП1 
кількість: 10х1,02 

1000м 0,0102

47   Труби полiетиленовi гнучкі двустінні РЕ 100 
SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 110х6,6 
мм 
кількість: (40+650) 

м 690

48   Муфти з полiетилену дiам. 110 мм для 
гофрованих труб 

шт 25

49   Кільце ущільнююче гумове діаметр 110 мм 1шт 50
50   Тримач відстані (кластер) для труб 

діаметром 110 мм 
1шт 100

51   Заглушка для діаметр 110 мм труб з кільцем 
ущільнюючим гумовим 

1шт 50

52   Надувний ущільнювач для кабельних 
проходів RDSS-100 

1шт 50

53   Стрiчка сигнальна "Обережно Кабель" м 5000
54   Монтажна піна негорюча Macroflex балон 10

    Роздiл 3. Перезаведення існуючої КЛ- 
6кВ ТП-437-КТП-6/0,4кВ аркуш 1-2 к-ту 

2141-ЕП.С, ВОР 2141.ПЗ ар.6.10  
 

  
 

   МОНТАЖНІ  РОБОТИ     
55 Е34-103-1 Улаштування трубопроводiв iз 

полiетиленових труб, до 2-х каналiв 
км 0,02

56 М8-148-4 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках i коробах, маса 1 м до 6 кг 

100 м 0,2

57 М8-165-7 Монтаж муфти кiнцевої епоксидної для 
кабеля напругою до 10 кВ, перерiз однiєї 
жили до 120 мм2 

шт 1

58 М8-167-8 Монтаж муфти сполучної епоксидної для 
кабеля напругою до 10 кВ, перерiз однiєї 
жили до 120 мм2 

шт 1

59 М8-146-5 Кабель до 35 кВ, що прокладається з 
крiпленням накладними скобами, маса 1 м 
до 6 кг 

100 м 0,05

60 М8-143-5 Монтаж огорожі з сигнальною стрічкою 100 м тр 0,3
   МАТЕРІАЛИ     
61   Труби полiетиленовi гнучкі двустінні РЕ 100 м 20
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SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 110х6,6 
мм 

62   Муфти з полiетилену дiам. 110 мм для 
гофрованих труб 

шт 10

63   Кільце ущільнююче гумове діаметр 200 мм 1шт 10
64   Муфта кінцева внутрішньої установки 6 кВ з 

наконечником перерізом жили 120 мм2 
Raychem GUST-12/70-120/450-L12 

компл 1

65   Муфта з"єднувальна GUSTJ-12/70/120/450- 
L12 6 кВ перерізом жили 120 мм2 Raychem 

компл 1

66   Кабель напругою 6000в перерiзом 3.120мм2 
АСБЛ 
кількість: 25х1,02 

1000м 0,0255

67   Стрiчка сигнальна "Обережно Кабель" м 30
   БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ     
68 Е1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях 

глибиною до 2 м без крiплень з укосами, 
група грунтiв 2 

100м3 0,09

69 Е1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 
ям, група грунтiв 1 

100м3 0,06

70 Е1-18-4 Розроблення грунту з навантаженням на 
автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 
25 м3, група грунтiв 1 

1000м3 0,003

71 С311-10 Перевезення грунту до 10 км 
кількість: 3х1,796 

т 5,388

72 Е23-1-1 Улаштування пiщаної основи пiд 
трубопроводи та під дорогами 

10м3 0,3

    Роздiл 4. Благоустрій  
 

   

   ЧАГАРНИКИ     
73 Е1-209-1 Розчищення площ вiд чагарника i 

дрiбнолiсся машинами глибинної пiдготовки 
полiв на тракторi потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] 

га 0,015

74 Е1-213-3 Збiр залишкiв деревини середнього 
чагарника i дрiбнолiсся валковачами на 
тракторi потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] у грунтах 
природного залягання 

га 0,015

75 Е1-210-2 Спалювання з перетрушуванням валiв з 
середнього чагарника, дрiбнолiсся i корiння 
викорчовувачами-збирачами на тракторi 
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] 

га 0,015

   ДЕМОНТАЖ ПОКРИТТІВ     
76 ЕН27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ 

асфальтобетонних 
кількість: 300х0,05+120х0,03 

100 м3 0,186

77 ЕН27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
щебеневих 
кількість: 300х0,2+120х0,12 

100 м3 0,744

78 ЕН27-65-3 Демонтаж покриття з фігурних елементів 1000 м2 0,05
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к=0,8 мощення на піщаній основі площадок та 
тротуарів шириною понад 2 м 

    Н2=0,8 Н5=0,8 Н6=0    
79 ЕН27-68-1 Розбирання бортових каменів на бетонній 

основі 
кількість: 62+90 

100 м 1,52

80 РН20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,25 м3. 

100 т 1,8

81 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 180
   ДОРОГА 300 м2     
82 ЕН27-12-3 Улаштування вирівнюючих шарів основи із 

щебеню автогрейдером 
кількість: 300х0,2 

100м3 0,6

83 ЕН27-27-1 Улаштування верхнього шару покриття 
товщиною 5 см з асфальтобетонних 
сумішей асфальтоукладальником за 
ширини укладання 7 м 

1000 м2 0,3

84   Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 
[асфальтобетон щiльний] 
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у 
верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, 
тип Б, марка 1 

т 36,48

85   Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-60/90, БНД- 
90/130, вищий сорт 

т 0,09

   ТРОТУАР 120 м2 + ФЕМ 50 м2     
86 ЕН27-17-3 Улаштування основи тротуарів із щебеню за 

товщини шару 12 см 
100м2 1,2

87 ЕН27-22-1 Улаштування асфальтобетонного покриття 
доріжок і тротуарів одношарових із литої 
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см 

100м2 1,2

88   Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 
[асфальтобетон щiльний] 
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у 
верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, 
тип Б, марка 1 

т 8,568

89 ЕН27-65-3 Улаштування покриття з фігурних 
елементів мощення з приготуванням 
піщано-цементної суміші площадок та 
тротуарів шириною понад 2 м 

1000 м2 0,05

90   Плити ФЕМ   товщина 50 мм 
кількість: 50х1,01 

м2 50,5

91   Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм шт 0,42
   БОРТОВИЙ КАМІНЬ     
92 ЕН27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів 

на бетонну основу до 100 мм 
100 м 0,62

93   Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 
[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм 

м3 2,976

94   Камни бортовые марка БР100.20.8 шт 62
95 ЕН27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів 

на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм 
100 м 0,9
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96   Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 
[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм 

м3 4,95

    
    
    

97   Каменi бетоннi бортовi, прямi рядовi iз 
бетону М 300 (МРЗ-150) БР100.30.15 

шт 90

 
 

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2/2141-ГНБ 
на горізонтально-направлене буріння 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

1 2 3 4 5 
   ГОРІЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННЕ БУРІННЯ     
1 ЕН22-51-11 Буріння пілотної свердловини діаметром до 

250 мм установками горизонтально 
спрямованого буріння, сила протяжки до 
72500 кг, група грунту 2 
кількість: 180+90+60 

10 м 33

2 ЕН22-52-5 Розширення свердловини установками 
горизонтально спрямованого буріння, сила 
протяжки до 4600 кг, група грунту 2, діаметр 
розширення понад 150 мм до 250 мм 

10 м 33

3 ЕН22-57-2 Протягування нитки трубопроводу з 
поліетиленових труб у свердловину 
установками горизонтально спрямованого 
буріння, сила протяжки до 4600 кг, 
зовнішній діаметр труб понад 100 мм до 220 
мм 
кількість: 180+90+60 

10 м 33

4   Глина бентонітова для горизонтально- 
спрямованого буріння 
кількість: 1,415+0,471+0,7065 

т 2,5925

5   Домішки filter- ctek 
кількість: 141,5+47,1+70,7 

кг 259,3

6 ЕН22-60-5 Збирання нитки трубопроводу зі 
поліетиленових труб, зовнішній діаметр 160 
мм 
кількість: 180+90+60 

10 м 33

7   Труби полiетиленовi  РЕ 100 SDR-17(1,0 
МПа), зовнiшнiй дiаметр 160х9,5 мм з 
з"єднувальними муфтами 

м 333,3

8 ЕН22-62-2 Установлення та знімання оголовка для 
протягування трубопроводів з 
поліетиленових труб, діаметр трубопроводу 
понад 110 мм до 200 мм 
кількість: 3х3 

оголовок 9

9   Труби полiетиленовi  РЕ 100 SDR-17(1,0 м 3,6
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МПа), зовнiшнiй дiаметр 160х9,5 мм з 
з"єднувальними муфтами 

10   Шпильки  будiвельнi з гайками та шайбами т 0,01098

   ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ     
11 Е1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях 

глибиною до 2 м без крiплень з укосами, 
група грунтiв 2 для робочих, прийомних 
котлованів 
кількість: 2,7х1,8х2,3х3+1,2х1,5х2,3х2+1,5х1, 
5х2,3 

100м3 0,46989

12 Е1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 
ям, група грунтiв 1 

100м3 0,46989

13 М8-143-5 Монтаж огорожі з сигнальною стрічкою 
кількість: 50+45+45 

100 м тр 1,4

14   Стрiчка сигнальна "Обережно Кабель" м 140
 
 
 
 

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3/2141-ЕП 
на пусконалагоджувальні роботи 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

1 2 3 4 5 
1 П1-70-1 Випробування підвищеною напругою кабеля 

силового, напруга до 10 кВ 
Випроб. 3

 
 

Рівень середньомісячної зарплати відповідає середньому розряду 
складності робіт у будівництві 3,8 і становить 8530 грн. 
Роботи повинні бути виконані в поставлені замовником строки і з високою 
якістю у відповідності до робочого проекту та згідно з  ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. 
Вказані вище роботи повинні виконуватися із застосуванням технології 
монтажу, яка б забезпечувала високу експлуатаційну надійність. 
Матеріали та обладнання повинні мати сертифікат якості, які надаються 
замовнику.  Термін випуску матеріалів та обладнання повинен бути не старше 
2018 року. 
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Ціна тендерної пропозиції повинна включати  витрати на: 

- сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно 
з чинним законодавством України; 
- вартість товарів і послуг, необхідних для виконання закупівлі, відповідно до їх 
переліку і вимог до них, що можуть бути приведені у Специфікаціях; 
- утилізацію будівельного сміття; 
- покриття ризиків та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з 
інфляційними процесами, розмір яких враховується згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013; 
- вартість електроенергії та водних ресурсів, орієнтуючись на діючі тарифи 
постачальників послуг з подальшим наданням підтверджуючих документів. 

Переможець торгів, до укладання договору, повинен надати замовнику 
документи: розрахунок-підтвердження коефіцієнтів загально виробничих та 
адміністритивних розходів за попередній період. (п.6.2.6 ДСТУ-Н БД.1.1-
2:2013); розрахунок – підтвердження використаної заробітної плати; моніторинг 
цін на основні матеріали. 
Ціни на матеріали, вироби та конструкції, які застосовуються при складанні 
договірної ціни не мають перевищувати середні по регіону. 
 

Будівельний майданчик в обов'язковому порядку до початку робіт, в 
доступному для огляду місці, має бути обладнаним інформаційним стендом в 
кольоровому виконанні, з візуалізацією об'єкта та іншою інфоромацією, згідно 
постанови п.12 «Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт» 
(постанова КМУ від 13.04.2011 №466). 
Відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 п.п. 6.3.2 «Порядок виконання піготовчих та 
будівельних робіт» будівельний майданчик в обов'яковому порядку до початку 
робіт, має бути облаштований огорожею. 
Всі роботи повинні виконуватися при дотриманні Правил з техніки безпеки і 
пожежної безпеки згідно вимог ДБН А. 3.2-2-2016 «Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві», а також згідно НАНБ А. 01.001-2014 в редакції від 
05.03.2015р. «Правила пожежної безпеки в Україні». 
Вимоги щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля. 
- Запобігати утворенню та зменшувати обсяги будівельних відходів; 
- Здійснювати збирання, складування та вивезення відходів, які утворюються 

при проведенні робіт, визначених договірними зобов’язаннями щодо 
предмета закупівлі; 

- Під час експлуатації будівельних машин і механізмів здійснювати заходи 
щодо зниження токсичності викидів; 

- Ощадливо використовувати воду та електроенергію. 
Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки несуть керівники 
учасника – переможця. 

 
Умови оплати: згідно Договору. 
Місце виконання робіт: Донецька область, м. Маріуполь, Лівобережний район, 
вул. Волгоградська, 1.  
Термін виконання робіт: До 15.12.2020р з моменту укладення договору та 
отримання дозвільних документів на початок виконання робіт.  


