
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-08-20-002399-b 
 

Найменування замовника: Департамент капітального будівництва та житлово-
комунального господарства Мелітопольської міської ради 
Запорізької області 

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або 
правоохоронний орган 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 04054091 

Місцезнаходження замовника: вул.Чернишевського, буд. 37, Мелітополь, Запорізька 
область, 72312, Україна 

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

Попелешко Олена Андріївна, oks@mlt.gov.ua, 
+380619448093 

Вид предмета закупівлі: Роботи 

Назва предмета закупівлі: Реконструкція зовнішніх мереж для електропостачання 
оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана 
Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька область 

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 

Підрядні роботи по об’єкту: 
«Реконструкція зовнішніх 
мереж для електропостачання 
оздоровчого центру з 
льодовою ареною по просп. 
Богдана Хмельницького, 46/9, 
м. Мелітополь Запорізька 
область» 

ДК 021:2015: 45454000-
4 — Реконструкція 

1 роб  72319, Україна, 
Запорізька область, 
м. Мелітополь, 
просп. Богдана 
Хмельницького, 
46/9  

до 31 грудня 
2022  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір оплати, 
(%) 

Виконання 
робіт  

Після надання акту (актів) 
виконаних робіт  

Пiсляоплата 7  Банківські  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 591 850,80 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   3591850.8 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 35 918,51 UAH 



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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06 вересня 2021 09:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 07 вересня 2021 12:20  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 
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Додаток № 1 
ТЕХНІЧНІ УМОВИ(технічне завдання) 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати 
необхідність застосування заходів  із  захисту довкілля. 

У разі, якщо нижче по тексту технічних умов (технічного завдання)  міститься 
посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує 
продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи 
або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - читати  "або еквівалент". 

В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, 
конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання робіт. 

Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні 
відповідати вимогам ДСТУ Б Д.1.1-2013, інших нормативно-правових актів і нормативних 
документів у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору. 

Ціна тендерної пропозиції визначається за результатами електронного аукціону. Ціна 
тендерної пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення 
на виконання всіх видів робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією. Учасник 
визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати за Договором про закупівлю з 
урахуванням усіх своїх витрат; податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. 

Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», з урахуванням змін та доповнень. 
Ціна тендерної пропозиції, за яку учасник згоден виконати роботу, розраховується 

виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних 
ресурсах, необхідних для здійснення робіт по об`єкту замовлення та діючих цін на них. Ціну 
тендерної пропозиції слід визначати відповідно до Технічничних умов,  щодо використання 
конкретних матеріалів і конструкцій; якості будівельно-монтажних робіт, а також з 
дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної 
експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.  
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«Реконструкція зовнішніх мереж для електропостачання оздоровчого центру з 

льодовою ареною по просп. Богдана Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь 

Запорізька область» 
СС-2 
№ 
п/п Обгрунтування  Найменування робіт і витрат Одиниця 

виміру Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 6 
 

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 
на Монтажні роботи 

       
    Монтаж КТП     

1 ЕН8-2-2 Улаштування основи під 
фундаменти 
щебеневої 

1 м3 6,6

      
2 С1421-9464 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю 
для 
будівельних робіт, фракція 10-
20 мм, марка 
М600 

м3 7,59

      
3 Е7-42-3 Установлення блоків стін 

підвалів масою 
до 1,5 т (ФБС) 

100шт 0,07

      
4 & С10000-55 Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБС 
24.5.6 

шт 7

      
5 Е33-117-4 Установлення комплектних 

трансформаторних підстанцій
потужністю до 630 кВА з 
кабельними 
вводами, монтажні роботи 
(2КТПММ- 
630/10/0,4) 

шт 1

      
    Контур заземлення     

6 Е1-164-2 Розробка грунту вручну в 
траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з 
укосами, 
група грунтів 2 

100м3 0,056

      
7 М8-471-1 Заземлювач вертикальний з 

кутової сталi 
розмiром 50х50х5 мм 

10 шт 1,2

      
8 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,1131  
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9 М8-472-2 Заземлювач горизонтальний у 
траншеї зi 
сталi штабової, перерiз 160 
мм2 

100 м 0,311

 

       
10 М8-472-7 Провiдник заземлюючий 

вiдкрито по 
будiвельних основах зi штабової 
сталi 
перерiзом 160 мм2 

100 м 0,019

 

       
11 С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,04158  

       
12 Е1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух 

котлованів і 
ям, група грунтів 1 

100м3 0,056
 

       
    Монтаж обладнання      
13 М39-56-7 Монтаж панелi та пiдключення 

кабелiв або 
проводiв зовнiшньої мережi до 
апаратiв та 
приладiв ввiдної панелi ЩО90-
1104, 1108У3 

шт 2

 

       
14 М39-56-49 Монтаж панелi та пiдключення 

кабелiв або 
проводiв зовнiшньої мережi до 
апаратiв та 
приладiв секційної панелі 
ЩО90-1309, 
1312У3 

шт 1

 

     
15 М39-56-69 Монтаж панелi та пiдключення 

кабелiв або 
проводiв зовнiшньої мережi до 
апаратiв та 
приладiв розподільної панелі 
ЩО90-1412У3 

шт 2

 

       
16 М8-572-7 Блок керування шафного 

виконання або 
розподiльний пункт [шафа], що 
установлюється на пiдлозi, 
висота i ширина 
до 1700х1100 мм (АКУ) 

шт 1

 

       
17 М8-572-4 Блок керування шафного 

виконання або 
розподiльний пункт [шафа], що 
установлюється на стiнi, висота 
i ширина до 
1200х1000 мм (шафа керування 
АВР) 

шт 1
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18 М8-68-2 Шина збiрна - одна смуга в фазi, 

перерiз до 
500 мм2 

100 м 0,02
 

       
19 С1545-288 

варіант 1 
Шини алюмінієві 100х5 т 0,00271  

       
20 М8-526-9 Вимикач автоматичний 

[автомат] одно-, дво- 
, триполюсний, що 
установлюється на 
конструкцiї на пiдлозi, струм до 
630 А 

шт 1

 

       
    Монтаж розрахункових обліків      
21 М8-573-4 Шафа [пульт] керування 

навiсна, висота, 
ширина i глибина до 
600х600х350 мм 

шт 2

 

       
22 & С113- 

2144-ЯУР 
Шафа обліку ЯУР 3н12 profi шт 2  

       
23 М8-405-1 Провiд, що прокладається по 

сталевих 
конструкцiях i панелях, перерiз 
до 16 мм2 

100 м 0,6

 

       
24 15095-1194 

варіант 1 
Провід напругою 660в 
перерізом 2,5мм2 ПВ3 

1000м 0,06  

       
25 М8-600-2 Лiчильник трифазний, що 

установлюється 
на готовiй основi 

шт 2
 

       
26 М11-96-1 Установлення знiмних та 

висувних блокiв 
[модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса 
до 5 кг 
(Модем) 

шт 2

 

       
27 М10-386-11 Колодка клемна на металевiй 

конструкцiї 
шт 2  

       
28 М8-53-1 Монтаж трансформатора струму 

напругою 
до 10 кВ 

шт 6
 

       
29 М8-54-2 Монтаж трансформатора 

напруги 
трифазного напругою до 10 кВ 

шт 2
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    Улаштування огорожі КТП      
30 Е7-24-9 Установлення металевої 

огорожі з сітки 
по залізиних стовпах без цоколя, 
висотою 
до 2,2 м 

100м 0,33

 

       
31 Е7-25-9 Улаштування хвірток без 

установлення 
стовпів при металевих 
огорожах і 
огорожах із панелей 

100шт 0,01

 

       
32 С113-10 

варіант 1 
Труби профільна 100х100х3 м 51  

       
33 С1425-11684 

варіант 1 
Бетон м3 2  

       
34 С111-1809 Сталь кругла т 0,039424  

       
35 С111-873 

варіант 1 
Сітка плетена з квадратними 
чарунками 
оцинкована 

м2 64
 

       
36 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,02262  

       
37 С111-873 

варіант 1 
Сітка плетена з квадратними 
чарунками 
оцинкована 

м2 2
 

     
38 С111-956 Петля накладна шт 2  

       
39 Е1-164-2 Розробка грунту вручну в 

траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з 
укосами, 
група грунтів 2 

100м3 0,0045

 

       
40 М8-472-7 Провiдник заземлюючий 

вiдкрито по 
будiвельних основах зi штабової 
сталi 
перерiзом 160 мм2 

100 м 0,03

 

       
41 С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,00726  

       
42 Е1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух 

котлованів і 
ям, група грунтів 1 

100м3 0,0045
 

       
    КЛ-0,4      
43 Е46-30-3 Пробивання отворів в бетонних 100шт 0,1  
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стінах, 
підлогах товщиною 100 мм, 
площею до 500 
см2 

       
44 Е34-99-1 Улаштування уведення кабелів 

у будинок 
1 увед. 10  

       
45 С113-11 

варіант 1 
Труби сталевi, дiаметр умовного 
проходу 
125 мм, товщина стiнки 4 мм 

м 10
 

       
46 Е1-164-2 Розробка грунту вручну в 

траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з 
укосами, 
група грунтів 2 

100м3 0,324

 

       
47 Е34-103-1 Улаштування трубопроводів із 

поліетиленових труб, до 2-х 
каналів 

км 0,22
 

       
48 М8-409-3 Труба вiнiпластова по стiнах i 

колонах з 
крiпленням накладними 
скобами, дiаметр 
110 мм 

100 м 0,3

 

       
49 С113-1439 

варіант 1 
Труби ПВХ дiаметр 110мм м 250  

     
50 & С1545- 

488-СК63 
Скоба метал. d 110 шт 30  

       
51 М8-142-1 Улаштування постелi при 

одному кабелi у 
траншеї 

100 м 0,4
 

       
52 М8-142-2 Додавати до норми 8-142-1 на 

кожний 
наступний кабель при 
улаштуваннi постелi 

100 м 0,4

 

       
53 С1421-10634 

варіант 1 
Пісок природний, рядовий м3 10,8  

       
54 М8-147-4 Кабель до 35 кВ, що 

прокладається по 
установлених конструкцiях i 
лотках з 
крiпленням на поворотах i в 
кiнцi траси, 
маса 1 м до 6 кг (по КТП та 

100 м 0,3
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будівлі) 
       

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

100 м 2,6

 

       
56 С151-547 

варіант 1 
Кабелі силові з алюмінієвими 
жилами , на 
напругу 1000 В, марка АВБбШв 
число жил 
та переріз 4х150 мм2 

1000м 0,302

 

       
57 Е1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух 

котлованів і 
ям, група грунтів 1 

100м3 0,216
 

       
58 Е1-145-4 Планування площ ручним 

способом, група 
грунтів 1 

1000м2 0,02
 

       
59 РН1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на 

автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,108
 

       
60 С311-10 Перевезення грунту до 10 км т 16,2  

       
61 М8-163-3 Закладення кiнцеве з 

термоусадочними 
полiетiленовими рукавицями для 
кабеля iз 
паперовою iзоляцiєю напругою 
до 1 кВ, 
перерiз однiєї жили до 240 мм2 

шт 20

 

     
62 & С10000-14 Муфта ПКВТпБН-6 шт 20  

       
Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-2 

Устаткування 
 

№ 
п/п Обгрунтування  Найменування робіт і витрат Одиниця 

виміру Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 6 
      
1 & 100000-2-1- 

М 
Шафа 2КТПММ-630/6/0,4;   ( 
маса=2) 

шт 1  

        
2 & 100000-8 Трансформатор ТМг-630/6/0,4 

кВ;   ( маса=2,105) 
шт 2  

        
3 & 100000-7 Панель ЩО05-1412;   ( 

маса=0,1) 
шт 2  

        



 8

4 & 100000-5-1- 
П 

Панель ЩО05-1104;   ( 
маса=0,1) 

шт 2  

        
5 & 100000-6 Панель ЩО05-1309;   ( 

маса=0,1) 
шт 1  

        
6 & 100000-3-1- 

Н 
Шафа керування АВР РС80-
АВРМ;   ( маса=0,05) 

шт 1  

        
7 & 100000-4-1- 

О АКУ-220кВАр;   ( маса=0,05) шт 1  

        
8 & 100000-12 Лічильник АСЕ600 5/10;   ( 

маса=0,001) 
шт 2  

        
9 & 100000-11 Модем SPARKLET;   ( 

маса=0,001) 
шт 2  

        
10 & 33-КП25 Комутаційна колодка КП25;   ( 

маса=0,001) 
шт 2  

        
11 & 100000-10 Трансформатор струму ТСHS2-

12-01;   ( маса=0,01) 
шт 6  

        
12 & 100000-9 Трансформатор напруги НТМІ-

6;   ( маса=0,01) 
шт 2  

        
     

      
  
   
      
      
Примітка: У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку 
чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання 
містить вираз (або еквівалент). 


