
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2022-01-19-004751-c 
 

Найменування замовника: Виконавчий комітет Луцької міської ради 

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 04051327 

Місцезнаходження замовника: Україна, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Богдана 
Хмельницького, 19, Луцьк, Волинська область, 43025, 
Україна 

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

Кучинський Андрій Євгенович, 
TENDER@LUTSKRADA.GOV.UA, 380332777916 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Інженерно-геологічні вишукування (в тому числі з 
проведенням досліджень методом статичного зондування) для 
виготовлення проєктної документації «Будівництво льодової 
арени на 450 пос./місць по вул. Глушець, м. Луцьк 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:71510000-6: Послуги у сфері інженерно-
геологічних вишукувань 

Назва номенклатурної 
позиції предмета закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним 
словником, що 
найбільше відповідає 
назві номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Інженерно-геологічні 
вишукування (в тому числі з 
проведенням досліджень 
методом статичного 
зондування) для 
виготовлення проєктної 
документації «Будівництво 
льодової арени на 450 
пос./місць по вул. Глушець, 
м. Луцьк 

ДК 021:2015: 71510000-
6 — Послуги у сфері 
інженерно-геологічних 
вишукувань 

1 посл  43025, Україна, 
Волинська область, 
Луцьк, 
Б.Хмельницького, 19 

до 31 березня 
2022  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Надання 
послуг  

Розрахунок за виконані роботи проводиться 
Замовником на підставі підписаних сторонами 
актів приймання виконаних робіт та у 
відповідності до календарного плану виконання 
робіт протягом 20 календарних днів  

Пiсляоплата 20  Календарні 100  

 



Очікувана вартість предмета закупівлі: 95 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   95000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 475,00 UAH 

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 січня 2022 10:00 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

 



 

Додаток 2  

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі 
 

Технічне завдання 

на виконання інженерно-геологічні вишукування (в тому числі з 

проведенням досліджень методом статичного зондування) 

 
№ 

п.п 

Характеристика підприємства, будови, споруди або види робіт Розрахунок вартості 

1. 
Ударно-канатне буріння   діам. до 127мм до гл.40 м в грунтах 2 кат. 

90х9х1,5 

 

2. 
Відбір монолітів глибиною до 10,0м.  

30х10х1,5 

 

3. Статичне зондування грунтів на гл. до 20м 7х66х1,5 

4. Коефіцієнт до підсумку вартості польових робіт 2358х31,05 

5 
Витрати по організації та ліквідації робіт 

73216х0,04х 

х0,7 

6 
Витрати по внутрішньому транспорту при віддалі до 10 км  

73216х0,05х 

х1,25 

7 
Витрати по зовнішньому транспорту при віддалі до 100 км  

73216х0,10х 

х1,4 

8. Щільність і вологість  30х3,0х1,21 

9. Консистенція грунтів  30х4,8х1,21 

10 Грансклад на ситах 10х1,1х1,21 

11. Коефіцієнт до підсумку вартості лабораторних робіт 296х29,7 

12. Свердловини і гірничі виробки  ІІ категорії складн.  90х3,5 

13. Лабораторні дослідження грунтів 296х0,2х1,15 

14. Складання звіту ІІ кат. складн. 383х0,15 

15. Коефіцієнт до підсумку вартості камеральних робіт 440х29,7 

 

* технічне завдання у разі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, 

конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника треба 

розуміти та читати з додатковим виразом "або еквівалент". 

 

 

 


