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Розділ 1. Загальні положення 

1. Терміни, які 
вживаються в 
документації 
конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог 
Закону  України «Про здійснення державних закупівель» від 
01.06.2010 р., N 2289-VI (далі - Закон) Терміни, які використовуються 
в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, 
визначених Законом 

2. Інформація про 
замовника торгів: 

 

- повне 
найменування: 

Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» 
Дружківської міськради Донецької області 

- 
місцезнаходження: 

вул.Леніна, 15-а, м.Дружківка, Донецька обл., 84205 

- посадова особа 
замовника, 
уповноважена 
здійснювати зв'язок 
з учасниками: 

Кузьменко Сергій Олександрович, начальник КП «Управління 
капітального будівництва» Дружківської міськради Донецької 
області, (06267) 4-20-17 

3. Інформація про 
предмет закупівлі 

 

- найменування 
предмета закупівлі: 

будівництво «Нової сучасної спортивної споруди зі штучним 
льодом, розташованої по вулиці Севостопольська 5 у 
м.Дружківка» (мережі електропостачання) 

- вид предмета 
закупівлі: 

роботи 

- місце, кількість, 
обсяг поставки 
товарів (надання 
послуг, виконання 
робіт): 

вул. Севостопольська, 5, м. Дружківка, Донецька обл.  
Наведено в Додатку 3 цієї документації 

- строк поставки 
товарів (надання 
послуг, виконання 
робіт): 

до 01.11.2012р. 

4. Процедура 
закупівлі 

Відкриті торги 

5. 
Недискримінація 
учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі 
на рівних умовах. 

6. Інформація про 
валюту (валюти), у 
якій (яких) 
повинна бути 
розрахована і 
зазначена ціна 
пропозиції 
конкурсних торгів
  

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.  

7. Інформація про 
мову (мови), якою 
(якими) повинні 

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що 
готуються замовником, викладаються українською мовою.  

Пропозиція конкурсних торгів складається українською мовою. У 
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бути складені 
пропозиції 
конкурсних торгів
  

разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою (крім 
російської), вони повинні бути перекладені українською. Переклад 
повинен бути посвідчений  перекладачем та печаткою учасника 
торгів. 

 
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних 

торгів 
1. Процедура 
надання 
роз'яснень щодо 
документації 
конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має 
право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання 
пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за 
роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник 
повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його 
отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних 
торгів. 

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами 
запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, 
продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних 
торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом 
одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення 
зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію 
конкурсних торгів. 

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник 
не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити 
зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли 
внесення таких змін необхідне для приведення документації 
конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства 
або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі 
замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів 
та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів. 

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту 
документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї 
змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття 
пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити 
про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. 

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до 
статті 10 Закону  

2. Порядок 
проведення зборів 
з метою 
роз'яснення 
запитів щодо 
документації 
конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів 
щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити 
ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх 
роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було 
подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх 
присутності на зборах. 

 
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення 
пропозиції 
конкурсних 
торгів 
*Ця вимога не 
стосується 
учасників, які 
здійснюють 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за 
підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, 
пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.  

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну 
пропозицію конкурсних торгів. 

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції 
конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених 
частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником 
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діяльність без 
печатки згідно з 
чинним 
законодавством), 
за винятком 
оригіналів чи 
нотаріально 
завірених 
документів, 
виданих 
учаснику іншими 
організаціями 
(підприємствами, 
установами). 

частин предмета закупівлі (лотів)). 
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури 

закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої 
посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки 
печатки*. 

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних 
торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з 
протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, 
дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження 
посадової особи учасника на підписання документів. 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, 
який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника 
процедури закупівлі*. 

У складі пропозиції учасники обов’язково надають заповнену форму 
пропозиції конкурсних торгів, яка оформлюється згідно Додатку 1 цієї 
документації. 

Додатково до складу пропозиції, учасник подає на електронному 
носію локальні кошториси з додатками (відомість матеріалів, відомість 
механізмів, загальновиробничі витрати, прибуток та адмінвитрати). 

На конверті повинно бути зазначено: 
- повне найменування і адреса замовника; 
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про 

проведення відкритих торгів; 
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; 
- маркування: «Не відкривати до 10год. 20хв.  09.08.2012р.». 

2. Зміст 
пропозиції 
конкурсних 
торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури 
закупівлі повинна складатися з: 

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або 
представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів 
пропозиції конкурсних торгів; 

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення 
пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено 
оголошенням про проведення процедури закупівлі); 

- документального підтвердження відповідності пропозиції 
конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим 
вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником; 

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність 
кваліфікаційним критеріям; 

- форми пропозиції конкурсних торгів (згідно Додатку 1 цієї 
документації); 

- Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів подає лист 
про його згоду з основними умовами договору про закупівлю складений 
відповідно до пункту 2 розділу 6 цієї документації конкурсних торгів та 
Додатку 2 цієї документації. 

Локальні кошториси учасником подаються у відповідності до 
технічного завдання, без порушення черговості виконання робіт. 

Учасник визначає ціни на товар, які він пропонує надати за 
Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що 
сплачуються або мають бути сплачені. 

Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни 
пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог чинного 
законодавства. 
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Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути 
чітко визначені. 

Ціна  пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна) Учасника 
повинна бути розрахована відповідно Відомчих будівельних норм із 
урахуванням змін та доповнень. Договірна ціна є твердою та 
коригується відповідно до положень Постанови КМУ від 1 серпня 2005 
року № 668. 

В ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх 
запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що 
виконуються субпідрядними організаціями.  

До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані 
підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у 
відповідності до Державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1-2000 та  
Відомчих будівельних норм з урахуванням змін та доповнень: 

До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, які 
учасник поніс при підготовці пропозиції та проведені процедури 
закупівлі. 

Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних 
дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) 
та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно 
несе всі витрати на їх отримання. 

Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції 
конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни 
торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). 

3. Забезпечення 
пропозиції 
конкурсних 
торгів  

Не вимагається 

4. Умови 
повернення чи 
неповернення 
забезпечення 
пропозиції 
конкурсних 
торгів 

 
---------------- 

5. Строк, 
протягом якого 
пропозиції 
конкурсних 
торгів є 
дійсними  

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 
днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення 
цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження 
строку дії пропозицій конкурсних торгів. 

Учасник має право: 
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним 

забезпечення пропозиції конкурсних торгів; 
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 

пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів. 

6. 
Кваліфікаційні 
критерії до 
учасників 

 
У пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати 

документальне підтвердження відповідності таким кваліфікаційним 
вимогам, встановленим статтею 16 Закону: 

 
1. наявність обладнання та матеріально-технічної бази: 
 
1.1. Наявність основних будівельних машин, механізмів та 
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устаткування Учасника для виконання замовлення 

№ 
з/п 

Назва, тип 
машини, 
механізму, 
устаткуванн
я 

Нормативна 
потреба 
відповідно 
до 
проектно-
кошторисно
ї 
документаці
ї (шт.) 

Виробник, 
марка та 
термін 
експлуатаці
ї (років) 

Стан 
(нове, 
справний
, 
кількість
) 

Власна
, 
оренду
ється, 
лізинг 
(у кого) 

1 2 3 4 5 6 
      

 
2. наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 

необхідні знання та досвід: 
 
2.1. Наявність, кваліфікація та досвід основних спеціалістів 

(інженерно-технічних працівників) Учасника для виконання замовлення 

№ 
з/п Посада Прізвище, 

ініціали 

Загальний 
стаж роботи у 
будівництві 
(років) 

Досвід роботи 
на цій посаді 
(років) 

1 2 3 4 5 
1     

 
 
2.2. Наявність робітників основних будівельних професій Учасника 

для виконання замовлення. 

№ 
з/п 

Назва 
спеціаль
ності 

Нормативна 
потреба 
(роб.) 
відповідно 
до 
проектно-
кошторисно
ї 
документаці
ї 

Наявніст
ь в 
організаці
ї (роб.) 

Необхідн
о 
додатков
о 
прийняти 
(роб.) 

Робітники 
субпідрядни
х 
організацій 
(роб.). 

1 2 3 4 5 6 
      

 
2.3. Копія звіту з праці (форма №1-ПВ) за останній звітній період 

завірений  печаткою учасника, або офіційний лист від органа статистики 
про те, що даний учасник не підпадає під реєстр підприємців будівельної 
організації для здачі звіту з праці. 

 
3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання 

аналогічних договорів: 
3.1. Довідка у довільній формі із зазначенням замовника торгів, з 

якими укладались договори протягом 2010-2012 років із зазначенням 
грошового еквіваленту договору.  

 



7 

4. наявність фінансової спроможності: 
4.1.Копія фінансового звіту за попередній звітній період («Баланс» 

та «Звіт про фінансові результати») завірений печаткою учасника. 
4.2. Копія звіту про рух грошових коштів завірений печаткою 

учасника (у разі якщо учасник згідно законодавства не зобов’язаний 
здавати дану форму звіту подається довідка в довільній формі з 
викладенням причин). 

4.3. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність 
простроченої заборгованості за кредитами, не більше 30 днів давності 
відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
 

Відповідно до статті 17 Закону, учасникам необхідно додатково до 
документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, 
надати: 

1. Довідка ДПІ (оригінал або нотаріально посвідчена копія) про 
відсутність заборгованості із сплати обов’язкових податків і зборів в 
Україні чинна на момент розкриття. 

2. Копія Статуту або іншого установчого документу. 
3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для 
юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності). 

4. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб). 
5. Копія паспорту (для фізичних осіб). 
6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для 

фізичних осіб). 
7. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків на додану 

вартість або довідка в довільній формі про те, що Учасник не є 
платником ПДВ. 

8. Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-
ОПП) 

9. Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки щодо 
відсутності рішення про порушення проти суб’єкта господарювання 
справи про банкрутство чи визнання його в установлено порядку 
банкрутом видана агентством з питань банкрутства, чи  Головним 
управлінням юстиції,  або інший офіційний документ виданий органами 
виконавчої або судової влади про відсутність підприємства-учасника в 
єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження 
у справі про банкрутство. (довідка чинна на момент розкриття, але не 
більше двохмісячної давнини відносно дати розкриття  пропозицій 
конкурсних торгів). 

10. Довідка про те, що учасника не було притягнуто до 
відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель 
корупційного правопорушення або учасника не було засуджено за 
злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, 
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не 
погашено у встановленому законом порядку. 

11. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи 
або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису 
документів пропозиції конкурсних торгів та правомочність на укладення 
договору про закупівлю (копія протоколу рішення засновників, копія 
наказу про призначення керівника підприємства на посаду, копія 
довіреності, копія доручення або інший документ). 

12. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про 
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підприємство: 
а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон 

для контактів); 
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - 

для юридичних осіб; 
в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма 
(для юридичних осіб) 

13. Копія ліцензії на виконання робіт, завірені печаткою учасника 
7. Інформація 
про необхідні 
технічні, якісні 
та кількісні 
характеристики 
предмета 
закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій 
конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність 
пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним 
та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. 

 
1. Документальне підтвердження відповідності пропозиції 

конкурсних торгів до предмета закупівлі повинно мати:  
Розрахунок договірної ціни з локальними кошторисами; 
Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з 

економічним обґрунтуванням змін) 
Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з 

економічним обґрунтуванням змін); 
Розрахунок вартості машино-години власної будівельної техніки, 

вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка 
буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності). 

Розрахунок загально-виробничих витрат 
Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-

монтажних організацій 
Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, 

рекомендованих Мінрегіонбудом за погодженням з Мінекономіки). 
Календарний графік виконання робіт. 
 
2 Інформацію про субпідрядні організації, яких Учасник планує 

залучити для виконання спеціальних  робіт (вказати яких) з 
підтверджуючими документами на право виконання робіт (ліцензії, 
досвід виконання  аналогічних робіт). 

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з 
частиною другою статті 22 Закону. 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку 3 цієї 
документації. 

8. Опис окремої 
частини 
(частин) 
предмета 
закупівлі, щодо 
яких можуть 
бути подані 
пропозиції 
конкурсних 
торгів  

---------- 

9. Внесення змін 
або відкликання 
пропозиції 
конкурсних 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію 
конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого 
забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про 
відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли 
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торгів 
учасником  

вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій 
конкурсних торгів. 

 
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце 
та кінцевий 
строк подання 
пропозицій 
конкурсних 
торгів: 

 

- спосіб подання 
пропозицій 
конкурсних 
торгів: 

Особисто  

- місце подання 
пропозицій 
конкурсних 
торгів: 

за адресою замовника, каб.1 

- кінцевий строк 
подання 
пропозицій 
конкурсних 
торгів (дата, час): 

09.08.2012р. до 10год. 00хв. 

2. Місце, дата та 
час розкриття 
пропозицій 
конкурсних 
торгів: 

 

- місце розкриття 
пропозицій 
конкурсних 
торгів: 

за адресою замовника, каб.1 

- дата та час 
розкриття 
пропозицій 
конкурсних 
торгів: 

Дата  09.08.2012р. о 10год. 20хв. 
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів 

замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені 
представники. Відсутність учасника або його уповноваженого 
представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних 
торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для 
відхилення його пропозиції конкурсних торгів. 

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з 
протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, 
дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження 
посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій 
конкурсних торгів  

Для підтвердження особи такий представник повинен надати 
паспорт або довіреність.  

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється 
наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених 
документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування 
та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції 
конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена 
інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних 
торгів. 



10 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у 
день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою 
уповноваженим органом. 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується 
членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у 
процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою 
замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів 
надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого 
дня з дня отримання такого запиту. 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється 
відповідно до статті 10 Закону. 

 
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік 
критеріїв та 
методика оцінки 
пропозиції 
конкурсних 
торгів із 
зазначенням 
питомої ваги 
критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями 
змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та 
оцінки пропозицій. 

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з 
питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних 
торгів. 

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно 
до частини п’ятої статті 28 Закону. 

 
Методика оцінки 

Критерієм оцінки є «Ціна». 
Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. 
Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є 

найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива 
кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за 
формулою: 

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100,  де 
Бобчисл  – обчислювана кількість балів; 
Цmin        – найнижче значення за критерієм «Ціна»; 
Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції, кількість балів 

для якого обчислюється; 
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна». 

2. Виправлення 
арифметичних 
помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, 
допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій 
пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, 
визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання 
письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних 
торгів. 

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних 
помилок. 

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, 
його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 

3. Інша 
інформація  

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та 
викладення вимог документації з боку учасників процедури закупівлі, 
які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, 
що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, 
повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені 
замовником при підготовці цієї закупівлі. 

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, 



11 

наданої учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів, до органів 
державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх 
компетенції. У разі отримання достовірної інформації про 
невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв 
встановлених статтею 16 Закону та/або цією документацією конкурсних 
торгів, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону 
та/або цій документації конкурсних торгів чи факту зазначення у 
пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є 
суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник 
відхилить пропозицію конкурсних торгів такого учасника.  
У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, замовник керується 
Законом, а також іншими  чинними  нормативними-правовими актами 
України. 

4. Відхилення 
пропозицій 
конкурсних 
торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 
1) учасник: 
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 

Закону; 
не погоджується з виправленням виявленої замовником 

арифметичної помилки; 
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке 

забезпечення вимагалося замовником; 
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 

Закону; 
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації 

конкурсних торгів. 
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із 

зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого 
відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення 
та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

5. Відміна 
замовником 
торгів чи 
визнання їх 
такими, що не 
відбулися 

Замовник відміняє торги у разі: 
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; 
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені 

порушення законодавства з питань державних закупівель; 
- виявлення факту змови учасників; 
- порушення порядку публікації оголошення про проведення 

процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури 
закупівлі, передбаченого цим Законом; 

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних 
торгів; 

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим 
Законом; 

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. 
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути 

чітко визначено у документації конкурсних торгів. 
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). 
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі 

якщо: 
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує 

суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; 
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної 

сили. 
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не 

відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім 
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учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником 
відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 
Закону. 

 
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни 
укладання 
договору 

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію 
конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за 
результатами оцінки.  

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію 
конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з 
дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних 
торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати 
публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань 
державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних 
торгів. 

2. Істотні умови, 
які обов'язково 
включаються до 
договору про 
закупівлю 

Істотні умови до договору про закупівлю наведено в Додатку 2 цієї 
документації 

 
(Істотні умови договору є невід’ємною частиною документації 

конкурсних торгів на які учасник погоджується подаючи свою 
пропозицію конкурсних торгів). 

3. Дії замовника 
при відмові 
переможця 
торгів підписати 
договір про 
закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про 
закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не 
укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений 
Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну 
пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

4. Забезпечення 
виконання 
договору про 
закупівлю  

Не вимагається 
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Додаток 1 

Пропозиція конкурсних торгів 

 

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) 

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на 
закупівлю будівництва «Нової сучасної спортивної споруди зі штучним льодом, 
розташованої по вулиці Севостопольська 5 у м. Дружківка» (мережі електропостачання). 

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання, на виконання 
зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та 
погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній 
частині цієї пропозиції за наступними цінами: 

 
__________________________________грн. в т.ч. ПДВ ________________грн. 
 
1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних 

торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу 
попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на 
себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 
90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша 
пропозиція конкурсних торгів буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у 
будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 

Ми погоджуємося оплатити вартість юридично-консультаційного супроводу даної 
процедури, що надається Замовнику у розмірі 3 000,00грн. (три тисячі гривень 00коп.) на 
користь третьої особи, в разі акцепту нашої пропозиції протягом 5 роб. днів з дня акцепту 
пропозиції.  

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі  пропозиції 
конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не 
обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

4. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося 
підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції 
відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не 
раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з 
питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.  

 
 
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою. 
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Додаток 2 
Істотні умови до договору про закупівлю 

 
 

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) 

 
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на 

закупівлю будівництва «Нової сучасної спортивної споруди зі штучним льодом, 
розташованої по вулиці Севостопольська 5 у м. Дружківка» (мережі електропостачання). 

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання, на виконання 
зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та 
погоджуємося виконати вимоги Замовника щодо умов до договору про виконання робіт, які 
наведені нижче. 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1 Підрядник виконує Замовникові роботи, а Замовник сплачує за виконані роботи , 
які зазначені у специфікації , що додається до Договору і є його невід'ємною частиною. 

1.2 Найменування робіт. 
1.3 Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування 

видатків. 
 

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ 
 

III. ЦІНА ДОГОВОРУ 
2.1 Ціна цього Договору становить_______________ у т.ч. ПДВ ___________ 
Коригування твердої ціни відбувається лише у випадках передбачених 

законодавством що регулює сферу державних закупівель, Постанови Кабінету Міністрів 
України від 1 серпня 2005 р. N 668 та норм ДБН Д.1.1-1-2000 

2.2 Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін у випадку 
зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків . 

 
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 

Замовник здійснює оплату робіт Підряднику на підставі виставленого рахунку та акту 
виконаних робіт на умовах відстрочки платежу на термін ___ календарних днів з моменту 
виконання робіт. 

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані роботи здійснюються 
при отриманні Замовником бюджетного призначення на фінансування цих робіт. 

При виникненні бюджетних зобов'язань оплата за виконані роботи проводиться при 
наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань. 

 
V. ВИКОНАННЯ РОБІТ 

5.1 Строк (термін) виконання робіт 
5.2 Місце виконання робіт 
 

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
 

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
 

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
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X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до ____________ або до 

повного виконання робіт 
 

XI. ІНШІ УМОВИ 
 

XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 
 

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 
Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати 

дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання 
такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено 
законодавством. 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції 
конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) 
переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про 
закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів 
закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення 
сторонами договору ціни договору про закупівлю. 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень 
Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням 
особливостей, визначених Законом та Наказом Міністерства економіки України №925 від 
27.07.2010р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою. 
 
 
 



16 

Додаток 3 
Технічне завдання 

 
 

Кабельная  ЛЭП-6кВ  от  РП-6кВ  к  ТП-6/0,4кВ  спортивного  сооружения 
 

№ 
п/п 

Шифр и 
номер  
позиции 
норматива

Наименование работ и затрат,  
единица измерения 

  Коли- 
чество 

        

        
        

1 2 3 4 

    Строительные  работы                                             
 

  

1 Е1-195-1 Вырубка кустарников 
                                                                    100шт 

0,1 

2 Е1-193-2 Разделка древесины 
                                                                    100шт 

0,1 

3 Е1-194-1 Устройство разделочных площадок 
                                                                    100шт 

0,1 

4 Е1-197-1 Корчевка пней в грунтах естественного 
залегания 
корчевателями-собирателями, диаметр пней до
24 см 
                                                                    100 пней

0,1 

5 Е1-199-1 Засыпка подкоренных ям бульдозерами 
мощностью 79 кВт [108 л.с.] 
                                                                    100ям 

0,1 

6 Е1-200-1 Обивка земли с выкорчеванных пней 
корчевателями-собирателями на тракторе 
мощностью 79 кВт [108 л.с.], диаметр пней до 
24 
см 
                                                                    100 пней

0,1 

    
7 Е1-202-1 Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на 

расстояние до 100м 
                                                                    100шт 

0,1 

8 Е47-15-6 Подготовка вручную стандартных посадочных
мест для кустарников-саженцев в группы в 
естественном грунте 
10шт 

3 

9 Е47-17-2 Посадка кустарников-саженцев в группы в ямы
размером 0,7х0,5 м 
                                                                    10шт 

3 

10 С1429-46 Саженцы кустарников спиреи вагуты для 
массовых посадок, 1 сорт 
                                                                    шт 

30 
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11 Е27-18-4 Разборка асфальтобетонных покрытий дороги 
                                                                    100м3 

0,007

12 Е27-18-2 Разборка щебеночных оснований дороги 
                                                                    100м3 

0,028

13 Р20-44-1 Погрузка мусора от разборки экскаваторами на 
автомобили-самосвалы, емкость ковша 
экскаватора 0,25 м3. 
                                                                    100 т 

0,0665

14 С311-15-М Перевозка мусора до 15 км 
                                                                    т 

6,65

15 Е27-23-3 Устройство двухслойных оснований из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 МПа [700 кгс/см2] до 98,1 МПа 
[1000 
кгс/см2], толщина нижнего слоя 15 см 
                                                                    1000м2 

0,01

16 Е27-23-2 Устройство двухслойных оснований из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 МПа [700 кгс/см2] до 98,1 МПа 
[1000 
кгс/см2], толщина верхнего слоя 15 см 
                                                                    1000м2 

0,01

17 Е27-23-4 
к=2 

На каждый 1 см изменения толщины слоя к 
нормам 27-23-1, 27-23-2, 27-23-3 добавлять или 
исключать 
                                                                    1000м2 

-0,01

   
18 Е27-53-3 Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих 
асфальтобетонных плотных крупнозернистых 
смесей типа А, Б, плотность щебеночных 
материалов 2,5-2,9 т/м3 
                                                                    1000м2 

0,01

19 С1421-9848 Смеси асфальтобетонные горячие и теплые 
[асфальтобетон плотный] 
(дорожные)(аэродромные), применяемые в 
нижних слоях покрытий, крупнозернистые, 
тип А, 
марка 1 
                                                                    т 

0,958

20 Е27-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих 
асфальтобетонных плотных мелкозернистых 
смесей типа А, Б, В, плотность щебеночных 
материалов 2,5-2,9 т/м3 
                                                                    1000м2 

0,01

21 Е27-54-1 
к=2 

Добавлять или исключать при изменении 
толщины покрытия на 0,5 см из горячих 
асфальтобетонных плотных мелкозернистых 
смесей типа А,Б,В, плотность щебеночных 
материалов 2,5-2,9 т/м3 [к норме 27-53-1] 

-0,01
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                                                                    1000м2 
22 С1421-9835 Смеси асфальтобетонные горячие и теплые 

[асфальтобетон плотный] 
(дорожные)(аэродромные), применяемые в 
верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип 
А, 
марка 1 
                                                                    т 

0,724 

23 Е1-13-5 
тех.ч. 
п.1.3.37 
к=1,2 
к=1,2 

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 /при 
разработке траншей/ 
                                                                    1000м3 

0,24 

24 Е1-163-2 
тех.ч. 
п.1.3.185 
к=0,8 

Разработка грунта вручную в траншеях 
шириной 
более 2 м и котлованах площадью сечения до 5
м2 с креплениями при глубине траншей и 
котлованов до 2 м, группа грунтов 2 /с 
вертикальными стенками без креплений/для 
прокола 
                                                                    100м3 

2 

    
25 Е34-101-1 Устройство трубопроводов из 

асбестоцементных 
труб с соединением манжетами стальными, до 
2- 
х каналов 
                                                                    км 

0,12 

26 Е22-46-9 Продавливание без разработки грунта [прокол] 
на 
длину до 30 м труб диаметром 150 мм 
                                                                    100м 

0,8 

27 Е22-14-5 Нанесение весьма усиленной 
антикоррозионной 
битумно-резиновой изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром 150 мм 
                                                                    1000м 

0,08 

28 Е1-27-2 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением 
грунта до 5 м, группа грунтов 2 
                                                                    1000м3 

0,31 

29 Е1-18-5 Погрузка грунта на автомобили-самосвалы 
экскаваторами одноковшовыми дизельными на
пневмоколесном ходу с ковшом вместимостью 
0, 
25 м3, группа грунтов 2 
                                                                    1000м3 

0,13 

30 С311-15 Перевозка грунта до 15 км 
                                                                    т 

217,1 

   Монтажные  работы                                                 
 

 

31 М8-142-1 Устройство постели при одном кабеле в 
траншее 

4,8 
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                                                                    100 м 
32 М8-142-2 Добавлять к норме 8-142-1 на каждый 

последующий кабель при устройстве постели 
                                                                    100 м 

4,8

33 М8-148-4 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 
и 
коробах, масса 1 м до 6 кг 
                                                                    100 м 

2

34 М8-141-4 Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых 
траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг 
                                                                    100 м 

9,4

35 М8-145-4 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну 
канала 
без креплений, масса 1 м до 6 кг 
                                                                    100 м 

0,6

36 М8-165-7 Монтаж муфты концевой эпоксидной для 
кабеля 
напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 
120 мм2 
                                                                    шт 

4

   
37 М8-167-8 Монтаж муфты соединительной эпоксидной 

для 
кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной 
жилы до 120 мм2 
                                                                    шт 

4

38 М8-143-5 Покрытие 1-2 кабелей, проложенных в 
траншее, 
сигнальной лентой 
                                                                    100 м тр 

5

39 М8-143-1 Покрытие кирпичом одного кабеля, 
проложенного 
в траншее 
                                                                    100 м 

4,7

40 М8-143-2 Добавлять к норме 8-143-1 на каждый 
последующий кабель при покрытии его 
кирпичом 
                                                                    100 м 

4,7

41 М8-178-1 Указатель месторасположения кабелей и 
соединительных муфт, проложенных в земле, 
на 
столбиках из бетона 
                                                                    шт 

5

42 Е8-5-1 Устройство глиняных замков 
                                                                    м3 

14

   Материалы                                                                 
 

43 15093-
16304 
вариант 1 

Кабель напряжением 10000в сечением 
3.120мм2 
АСБЛ 
                                                                    1000м 

1,2

44 С1545-101 
вариант 1 

Лента кабельная сигнальная ЛС 
                                                                    100м 

5
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45 2405-1536 
вариант 1 
,,Технотон,,

Муфты концевые  КВтп-10/120 
                                                                    компл 

4 

46 2405-1550 
вариант 1 
,,Технотон,,

Муфты соединительные СТп-10/120 
                                                                    компл 

4 

47 С1421-
10634 

Песок природный, рядовой 
                                                                    м3 

50 

48 С1422-
10937 

Кирпич керамический одинарный полнотелый,
размеры 250х120х65 мм, марка М75 
                                                                    1000шт 

5,64 

49 С113-48 
вариант 1 

Трубы стальные  д=152мм 
                                                                    м 

80,32 

 
 

Кабельная  ЛЭП-6кВ  от  РП-6кВ  к  ТП-6/0,4кВ  спортивного  сооружения 
(дооборудование РП №6) 

№ 
п/п 

Шифр и 
номер  
позиции 
норматива

Наименование работ и затрат,  
единица измерения 

  Коли- 
чество 

        

        
        

1 2 3 4 
    Оборудование и монтажные работы                      
1 М8-59-1 
к=0,3 

Демонтаж выключателя масляного ВМГ-10-
133 
                                                                    шт 

4 

2 М8-573-4 
к=1 

Демонтаж ящика учета ЯУР-250-21У2 
                                                                    шт 

2 

3 М8-573-4 Монтаж шкафа учёта электроэнергии 
                                                                    шт 

2 

4 1503-8491 
вариант 1 

Камера отходящей линии,  КСО-272ЭД-1ВВ- 
600У3  с вакуумным выключателем ВВ/ТЕL -
10-20- 
630У2 
                                                                    шт 

1 

5 М8-84-4 Монтаж камеры отходящей линии КСО 
                                                                    шт 

1 

6 1503-8491 
вариант 2 

 Коммутационный модуль КМ/ТЕL 
                                                                    шт 

4 

7 М8-84-4 Монтаж коммутационного модуля 
                                                                    шт 

4 

    
8 & 1503- 

4051-1 
вариант 1 

Ограничители перенапряжений ОПН-КР/ТЕL-
6/6.6 
УХЛ1 
                                                                    шт 

12 
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9 М8-66-1 Монтаж ограничителя напряжения 
                                                                    
комплект 

4

10 1503-5099 
вариант 1 

Трансформатор тока   ТПЛ-10c-100/5-05S/10Р 
                                                                    шт 

2

11 1503-5099 
вариант 3 

Трансформатор тока   ТПЛ-10c-400/5-05S/10Р 
                                                                    шт 

2

12 1503-5099 
вариант 2 

Трансформатор тока   ТПЛ-10c-600/5-05S/10Р 
                                                                    шт 

4

13 М8-53-1 Монтаж трансформатора тока напряжением до 
10 
кВ 
                                                                    шт 

8

14 М8-68-1 Шина сборная - одна полоса в фазе сечением 
до 
250 мм2 
                                                                    100 м 

0,15

15 & 1504- 
12001-2 
вариант 1 

Устройство релейной защиты РЗЛ-01-00 
                                                                    шт 

1

16 М8-102-1 Монтаж устройства релейной защиты 
                                                                    шкаф 

1

17 М8-409-1 Труба гофрированная пластмассовая, диаметр 
до 25 мм 
                                                                    100 м 

0,5

18 М8-148-1 Прокладка кабеля КВВГ сеч.10х2,5 мм2 
                                                                    100 м 

0,5

19 М8-158-7 Заделка сухая концевая для контрольного 
кабеля 
сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество 
жил 
до 10 
                                                                    шт 

10

20 М8-405-1 Провод, прокладываемый по стальным 
конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 
                                                                    100 м 

0,5

21 М8-472-7 Проводник заземляющий из полосовой стали 
сечением 160 мм2 открыто по строительным 
основаниям 
                                                                    100 м 

0,03

   Материалы                                                                 
 

22 С1545-288 Шины алюминиевые 
                                                                    т 

0,0102

   
23 С153-34 Кабели контрольные с медными жилами, с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
марка КВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2 
                                                                    1000м 

0,05

24 С157-247 Провода силовые с поливинилхлоридной 
изоляцией с медной жилой, марка ПВ1, 
сечение 2, 
5 мм2 

0,05
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                                                                    1000м 
25 С113-1352 

вариант 1 
Труба гофрированная, диаметр 20  мм 
                                                                    м 

50 

 

Кабельная  ЛЭП-0,4кВ (Внутриплощадочные  сети 0,4кВ) 

№ 
п/п 

Шифр и 
номер  
позиции 
норматива

Наименование работ и затрат,  
единица измерения 

  Коли- 
чество 

        

        
        

1 2 3 4 
    Строительные  работы   
1 Е1-13-5 
тех.ч. 
п.1.3.37 
к=1,2 
к=1,2 

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 /при 
разработке траншей/ 
                                                                    1000м3 

0,046 

2 Е34-101-1 Устройство трубопроводов из 
асбестоцементных 
труб с соединением манжетами стальными, до 
2- 
х каналов 
                                                                    км 

0,096 

3 Е1-27-2 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением 
грунта до 5 м, группа грунтов 2 
                                                                    1000м3 

0,04 

4 Р1-6-1 Погрузка грунта вручную на автомобили- 
самосвалы 
                                                                    100м3 

0,06 

5 С311-15 Перевозка грунта до 15 км 
                                                                    т 

10,02 

    
   Монтажные  работы                                                 

 
 

6 М8-142-1 Устройство постели при одном кабеле в 
траншее 
                                                                    100 м 

0,3 

7 М8-142-2 
К=7 

Добавлять к норме 8-142-1 на каждый 
последующий кабель при устройстве постели 
                                                                    100 м 

0,3 

8 М8-141-3 Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых 
траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг 
                                                                    100 м 

2,8 

9 М8-145-3 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну 
канала 

1,2 
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без креплений, масса 1 м до 3 кг 
                                                                    100 м 

10 М8-178-1 Указатель месторасположения кабелей и 
соединительных муфт, проложенных в земле, 
на 
столбиках из бетона 
                                                                    шт 

5

11 М8-165-3 Монтаж муфты концевой эпоксидной для 
кабеля 
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 
185 
мм2 
                                                                    шт 

16

   Материалы 
12 2405-1535 

вариант 1 
,,Технотон,, 

Муфта  концевая  1кВ  4КВтп-ВВ-185 
                                                                    компл 

4

13 2405-1535 
вариант 2 

Муфты концевые 1кВ 4КВТп-1-150 
                                                                    компл 

12

14 С1421-
10634 

Песок природный, рядовой 
                                                                    м3 

6

15 15093-
38202 
вариант 2 

Четырехжильный кабель напряжением 1000в 
сечением 4.150мм2 ВБбШв-1кВ 
                                                                    1000м 

0,2

16 15093-
38202 
вариант 1 

Четырехжильный кабель напряжением 1000в 
сечением 4.150мм2 АВБбШв 
                                                                    1000м 

0,1

17 15093-
38212 
вариант 1 

Четырехжильный кабель напряжением 1000в 
сечением 4.185мм2 АВБбШв 
                                                                    1000м 

0,1

 

Трансформаторная подстанция  6/0,4кВ 

№ 
п/п 

Шифр и 
номер  
позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат,  
единица измерения 

  Коли- 
чество 

        

        
        

1 2 3 4 
      
     Раздел 1. Земляные работы  

  
1 Е1-17-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 

самосвалы экскаваторами одноковшовыми 
дизельными на гусеничном ходу с ковшом 
вместимостью 0,5 [0,5-0,63] м3, группа грунтов 
2 

0,097
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                                                                    1000м3 
2 С311-15 Перевозка грунта до 15 км 

                                                                    т 
181,39 

3 Е1-20-2 Работа на отвале, группа грунтов 2-3 
                                                                    1000м3 

0,097 

4 Е1-12-14 
тех.ч. 
п.1.3.37 
к=1,2 

Разработка грунта в отвал с ковшом 
вместимостью 0,5 [0,5-0,63] м3, группа грунтов 
2 
/при объеме котлована до 300 мз/ 
                                                                    1000м3 

0,078 

    
5 Е1-162-2 
тех.ч. 
п.1.3.180 
к=1,2 

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 
разработанных механизированным способом / 
Для обратной засыпки / 
                                                                    100м3 

0,13 

6 Е1-166-1 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, 
группа грунтов 1 
                                                                    100м3 

0,13 

7 Е1-27-1 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением 
грунта до 5 м, группа грунтов 1 
                                                                    1000м3 

0,078 

8 Е1-134-1 Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов 1-2 
                                                                    100м3 

0,78 

      
    Раздел 2. Фундаменты  

  
 

9 Е7-42-1 Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 
т 
                                                                    100шт 

0,25 

10 Е7-42-2 Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 
                                                                    100шт 

0,27 

11 Е7-42-3 Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 
т 
                                                                    100шт 

0,06 

12 К581121- 
А001 
вариант 1 
С1426-
11741 

Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС
24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100x 
Отпускная цена: 775,05x0,406 
                                                                    шт 

23 

    
13 К581121- 

А002 
вариант 1 
С1426-
11737 

Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС
24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100x 
Отпускная цена: 738,4x0,543 
                                                                    шт 

6 

14 К581121- 
А005 
вариант 1 
С1426-

Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС
12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100x 
Отпускная цена: 811,7x0,265 
                                                                    шт 

4 
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11745 
15 К581121- 

А011 
вариант 1 
С1426-
11745 

Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 
9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100x 
Отпускная цена: 811,7x0,146 
                                                                    шт 

23

16 К581121- 
А012 
вариант 1 
С1426-
11745 

Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 
9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100x 
Отпускная цена: 811,7x0,195 
                                                                    шт 

2

17 ЕД6-50-15 Сборка и разборка деревянной щитовой 
опалубки 
                                                                    100м3 

0,026

18 ЕД6-65-7 Укладка бетонной смеси / заделки 
фундаментов 
бетонные / 
                                                                    100м3 

0,026

19 С1424-
11598 

Смеси бетонные готовые тяжелые, класс 
бетона 
В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 
мм 
                                                                    м3 

2,652

20 Е6-1-1 Подбетонка из бетона В7,5 ,W6 
                                                                    100м3 

0,0656

21 ЕД6-50-19 Сборка и разборка деревянной щитовой 
опалубки 
                                                                    100м3 

0,298

22 ЕД6-65-5 Укладка бетонной смеси в конструкции 
кранами в 
бадьях, объем конструкций, м3 свыше 25 до 30 
/ 
для бетонного ростверка / 
                                                                    100м3 

0,298

23 С1424- 
11614-3 

Смеси бетонные готовые тяжелые, класс 
бетона 
В22,5 [М-300],крупность заполнителя 20-40 
мм, 
марка по водонепроницаемости 0,6 МПа, 
сульфатостойкие 
                                                                    м3 

30,396

24 ЕД6-62-4 Установка арматуры отдельными стержнями 
со 
сваркой узлов с арматурой в виде плоских 
сеток в 
ростверк , диаметр арматуры, мм свыше 12 до 
18 
                                                                    т 

0,6614

   
25 С124-23 Горячекатаная арматурная сталь 

периодического 
профиля, класс А-III, диаметр 14 мм 
                                                                    т 

0,668
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26 С124-38 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку
каркасов и сеток плоских диаметром 14 мм 
                                                                    т 

0,668 

27 Е5-2-6 Погружение дизель-молотом на экскаваторе 
железобетонных свай длиной до 12 м в грунты 
группы 2 
                                                                    м3 

43,68 

28 С1411-139 Сваи квадратного и прямоугольного сечения 
сплошные и с круглой полостью, длина 9-12 м,
периметр сторон до 1200 мм 
                                                                    м 

480 

29 Е5-10-1 Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных свай площадью сечения до 0,1
м2 
                                                                    свая 

48 

30 Е8-4-7 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /
ростверка / 
                                                                    100м2 

0,19 

31 Е22-1-1 Укладка асбестоцементных труб, диаметр 100 
мм 
                                                                    1000м 

0,08332 

32 Е22-1-2 Укладка асбестоцементных труб, диаметр 150 
мм 
                                                                    1000м 

0,00772 

33 Е22-9-3 Укладка стальных труб, диаметр труб 100 мм 
                                                                    1000м 

0,0217 

34 С113-161 Трубы стальные электросварные прямошовные
из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 4 мм 
                                                                    м 

21,7 

35 М8-472-2 Заземляющий контур из полосовой стали 
сечением 160 мм2 
                                                                    100 м 

0,37 

36 Е8-12-1 Укладка сетки из круглой стали 6 А1 
                                                                    т 

0,00389 

37 Е6-13-3 Устройство железобетонных стен и днищ 
каналов на с/с цементе, толщиной до 300 мм 
                                                                    100м3 

0,168 

    
38 С124-2 Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс 

А- 
1, диаметр 8 мм 
                                                                    т 

0,0162 

39 Е6-11-7 Установка закладных деталей весом до 4 кг 
                                                                    т 

0,05454 

40 Е6-11-8 Установка закладных деталей весом до 20 кг 
                                                                    т 

0,1892 

41 Е6-11-9 Установка закладных деталей весом более 20 
кг 
                                                                    т 

0,19872 

42 С111-11 Ацеид 400 0,002 
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вариант 1                                                                     т 
43 Е7-44-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т 

                                                                    100шт 
0,02

44 К582821-
553 
С1412-857 

Перемычки ж/б марки 1ПБ10-1 серия 1.038.1-1 
вып.1x 
Отпускная цена: 12,72x1,03 
                                                                    шт 

2

45 Е7-64-2 Укладка плит перекрытий каналов площадью 
до 1 
м2 
                                                                    100шт 

0,57

46 С1415-8215 
вариант 1 

Плиты перекрытия сборные ж/б бМ150 
                                                                    м3 

0,87

47 С147-26 Проволочная арматура Вр-I 
                                                                    100кг 

0,243

48 Е16-10-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных электросварных труб диаметром 50 
мм 
                                                                    100м 

0,043

49 Е22-14-1 Нанесение весьма усиленной 
антикоррозионной 
битумно-резиновой изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром 50 мм 
                                                                    1000м 

0,0043

50 С113-140 Трубы стальные электросварные прямошовные 
из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 4 мм 
                                                                    м 

4,3

51 Е22-1-1 Укладка асбестоцементных труб, диаметр 100 
мм 
                                                                    1000м 

0,0024

52 Е8-6-1 Кладка простых стен из кирпича 
керамического 
ниже гидроизоляции 
                                                                    м3 

3,72

   
53 С1422-

10937 
Кирпич керамический одинарный полнотелый, 
размеры 250х120х65 мм, марка М75 
                                                                    1000шт 

1,414

54 Е8-4-7 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 
                                                                    100м2 

0,15

     
    Раздел 3. Стены  

  
55 Е8-4-1 Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная цементная с жидким стеклом 
                                                                    100м2 

0,146

56 Е8-6-1 Кладка наружных простых стен из кирпича 
керамического при высоте этажа до 4 м 
                                                                    м3 

31,86

57 С1422- Кирпич керамический одинарный полнотелый, 12,107
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10937 размеры 250х120х65 мм, марка М75 
                                                                    1000шт 

58 Е8-6-2 Кладка наружных простых стен из кирпича 
керамического при высоте этажа свыше 4 м 
                                                                    м3 

6 

59 С1422-
10937 

Кирпич керамический одинарный полнотелый,
размеры 250х120х65 мм, марка М75 
                                                                    1000шт 

2,28 

60 Е8-6-7 Кладка внутренних стен из кирпича 
керамического 
при высоте этажа до 4 м 
                                                                    м3 

15,46 

61 С1422-
10937 

Кирпич керамический одинарный полнотелый,
размеры 250х120х65 мм, марка М75 
                                                                    1000шт 

1,417 

1 2 3 4 
62 Е8-35-1 Установка и разборка наружных инвентарных 

лесов трубчатых высотой до 16 м для кладки и 
облицовки 
                                                                    100м2 
вп 

0,43 

63 Е7-44-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т 
                                                                    100шт 

0,24 

64 К582821-
553 
С1412-857 

Перемычки ж/б марки 1ПБ10-1 серия 1.038.1-1
вып.1x 
Отпускная цена: 12,72x1,03 
                                                                    шт 

4 

65 К582821-
554 
С1412-857 

Перемычки ж/б марки 1ПБ13-1 серия 1.038.1-1
вып.1x 
Отпускная цена: 12,72x1,29 
                                                                    шт 

3 

66 К582821-
564 
С1412-859 

Перемычки ж/б марки 2ПБ19-3 серия 1.038.1-1
вып.1x 
Отпускная цена: 26,67x1,94 
                                                                    шт 

5 

67 К582821-
566 
С1412-860 

Перемычки ж/б марки 2ПБ22-3 серия 1.038.1-1
вып.1x 
Отпускная цена: 29,77x2,2 
                                                                    шт 

6 

68 К582821-
584 
С1412-863 

Перемычки ж/б марки 3ПБ21-8 серия 1.038.1-1
вып.1x 
Отпускная цена: 43,4x2,07 
                                                                    шт 

1 

69 К582821-
586 
С1412-863 

Перемычки ж/б марки 3ПБ25-8 серия 1.038.1-1
вып.1x 
Отпускная цена: 43,4x2,46 
                                                                    шт 

2 

70 К582821-
578 
С1412-865 

Перемычки ж/б марки 3ПБ16-37 серия 1.038.1-
1 
вып.1x 
Отпускная цена: 46,83x1,55 
                                                                    шт 

3 

71 Е6-11-7 Установка закладных деталей весом до 4 кг 0,019 
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                                                                    т 
72 Е8-7-5 Кладка перегородок кирпичных 

неармированных 
толщиной в 1/2 кирпича керамического при 
высоте этажа до 4 м 
                                                                    100м2 

0,129

73 С1422-
10937 

Кирпич керамический одинарный полнотелый, 
размеры 250х120х65 мм, марка М75 
                                                                    1000шт 

0,645

   
74 Е8-12-1 Армирование кладки перегородки 

                                                                    т 
0,0175

     
    Раздел 4. Перекрытие и покрытие  

  
75 Е6-11-7 Установка м/к горизонтальной диафрагы, 

весом 
до 4 кг 
                                                                    т 

0,01544

76 Е6-11-8 Установка м/к горизонтальной диафрагмы 
весом 
до 20 кг 
                                                                    т 

0,1786

77 Е7-66-1 Устройство горизонтальной диафрагмы из 
асбестоцементных листов 
                                                                    100м2 

0,096

78 С111-44 Листы асбестоцементные плоские с гладкой 
поверхностью прессованные, толщина 10 мм 
                                                                    м2 

9,6

79 Е7-2-1 Устройство прослойки из раствора 
                                                                    100м2 

0,01

80 Е13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один 
раз грунтовкой ГФ-021 
                                                                    100м2 

0,056

81 Е13-26-6 
к=2 

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 
                                                                    100м2 

0,056

82 Е7-45-6 Укладка панелей перекрытий с опиранием на 
две 
стороны площадью до 10 м2 [для 
строительства в 
районах с сейсмичностью до 6 баллов] 
                                                                    100шт 

0,1

   
83 К584211- 

4683 
вариант 1 

Панели перекрытий марки 1П63.15-3Вр 
                                                                    шт 

4

84 К584211- 
4706 
вариант 1 

Панели перекрытий марки 1П63.12-3,5Вр 
                                                                    шт 

6

85 Е7-20-1 Установка соединительных элементов 
                                                                    т 

0,0888
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86 Е13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один 
раз грунтовкой ГФ-021 
                                                                    100м2 

0,03 

87 Е13-26-6 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 
                                                                    100м2 

0,03 

      
    Раздел 5. Кровля  

  
 

88 Е12-22-1 Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм 
                                                                    100м2 

0,82 

89 Е12-22-2 
к=5 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных на каждый 1 мм изменения толщины
                                                                    100м2 

0,82 

90 Е12-2-3 
тех.ч. 
п.1.3.2.2 
к=1,1 
к=1,12 

Устройство кровель плоских четырехслойных 
из 
рулонных кровельных материалов на 
битумной 
антисептированной мастике с защитным слоем 
из 
гравия на битумной антисептированной 
мастике 
/на зданиях шириной до 12 м/ 
                                                                    100м2 

0,86 

    
91 С111-1760 Рубероид кровельный с мелкой посыпкой, 

марка 
РМ-350 
                                                                    м2 

443 

92 Е12-15-1 Устройство мелких покрытий из листовой 
оцинкованной стали 
                                                                    100м2 

0,068 

93 Е12-22-1 Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм по парапету 
                                                                    100м2 

0,065 

94 Е8-12-1 Устройство молниеприёмной сетки из круглой
стали 8А1 
                                                                    т 

0,021 

      
    Раздел 6. Полы  

  
 

                                  Тип1 - 37,8м2  
95 Е11-1-2 Уплотнение грунта щебнем 

                                                                    100м2 
0,378 

96 Е11-2-9 Устройство подстилающих бетонных слоев 
                                                                    м3 

3,78 

97 Е11-15-3 Устройство покрытий цементных толщиной 20 
мм 
                                                                    100м2 

0,378 

98 Е11-15-8 Железнение цементных покрытий 
                                                                    100м2 

0,378 
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    Раздел 7. Проемы  

  
99 Е9-61-10 Установка дверных металлических блоков по 

типу 
ДН24-19 - 2шт., ДН24-15 - 1шт., ДН24-10 - 
2шт. 
                                                                    т 

0,621079
37

100 Е8-12-1 Установка анкеров для крепления дверных 
коробок 
                                                                    т 

0,092698
41

101 С121-783-1 Металлоконструкции дверных коробок, 
полотен 
                                                                    т 

0,472761
9

102 С111-1746 Прокладки резиновые [пластина техническая 
прессованная] 
                                                                    кг 

16,68571
429

103 С111-887 Скобяные изделия для блоков входных дверей 
в 
здание, однопольных 
                                                                    
комплект 

2

104 С111-888 Скобяные изделия для блоков входных дверей 
в 
здание, двупольных 
                                                                    
комплект 

3

105 Е15-172-2 Окраска дверных блоков по металлу 
                                                                    100м2 

0,36

106 Е20-11-1 Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету до 0,25 м2 
                                                                    pешетка 

3

107 Е20-11-2 Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету до 1 м2 
                                                                    pешетка 

4

108 Е20-11-3 Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету до 1,5 м2 
                                                                    pешетка 

2

109 Е20-11-4 Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету до 2,5 м2 
                                                                    pешетка 

2

110 С121-782 
вариант 1 

Металлические конструкции решёток 
                                                                    т 

0,216

     
    Раздел 8. Отделочные работы  

  
                               Наружная отделка 

111 Е15-53-1 Высококачественная штукатурка цементно- 
известковым раствором по камню откосов 
плоских при ширине откоса до 200 мм 
                                                                    100м 

0,3

112 Е15-155-1 Известковая окраска откосов 
                                                                    100м2 

0,061
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113 Е15-51-1 Улучшенная штукатурка цементно-
известковым 
раствором по камню стен /цоколь/ 
                                                                    100м2 

0,096 

114 Е15-155-3 Цементная окраска цоколя 
                                                                    100м2 

0,096 

                               Внутренняя отделка  
115 Е15-64-1 Сплошное выравнивание бетонных 

поверхностей 
стен [однослойная штукатурка] цементно- 
известковым раствором 
                                                                    100м2 

2,5 

116 Е15-64-2 Сплошное выравнивание бетонных 
поверхностей 
потолков [однослойная штукатурка] цементно-
известковым раствором 
                                                                    100м2 

0,688 

117 Е15-152-1 Известковая окраска внутри помещений по 
штукатурке 
                                                                    100м2 

3,4286 

118 Е15-173-4 Окраска суриком решеток, за два раза 
                                                                    100м2 

0,14 

      
    Раздел 9. Разные работы  

  
 

119 Е27-56-1 Устройство оснований под тротуары из 
кирпичного щебня толщиной 12 см 
                                                                    100м2 

0,31 

120 Е27-56-2 
к=2 

На каждый 1 см изменения толщины 
основания к 
норме 27-56-1 добавлять или исключать 
                                                                    100м2 

-0,31 

121 Е27-55-1 Устройство однослойных асфальтобетонных 
покрытий дорожек и тротуаров из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см 
                                                                    100м2 

0,31 

122 С1421-9835 Смеси асфальтобетонные горячие и теплые 
[асфальтобетон плотный] 
(дорожные)(аэродромные), применяемые в 
верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип 
А, 
марка 1 
                                                                    т 

2,213 
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Трансформаторная подстанция  6/0,4кВ (электроосвещение) 

№ 
п/п 

Шифр и 
номер  
позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат,  
единица измерения 

  Коли- 
чество 

        

        
        

1 2 3 4 
                                       Монтажные работы   
1 М8-599-12 Щиток осветительный, устанавливаемый 

болтами 
на конструкции на стене, масса щитка до 6 кг 
                                                                    шт 

1

2 М8-525-1 Переключатель пакетный, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, ток до 25 А 
                                                                    шт 

1

3 М8-593-1 Светильник для ламп накаливания с подвеской 
на 
крюк в помещениях с нормальными условиями 
среды 
                                                                    100 шт 

0,06

4 М8-592-1 Патрон стенной или потолочный 
                                                                    100 шт 

0,06

5 М8-591-3 Выключатель полугерметический и 
герметический 
                                                                    100 шт 

0,05

6 М8-591-11 Розетка двухполюсная с заземлением 
                                                                    100 шт 

0,04

7 М8-603-1 Монтаж ящика с понижающим 
трансформатором 
                                                                    шт 

1

   
8 М8-409-1 Проложить гофрированную трубу, диаметр 20 

мм 
                                                                    100 м 

0,2

9 М8-148-1 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 
и 
коробах, масса 1 м до 1 кг 
                                                                    100 м 

0,2

10 М8-401-1 Кабель двух-, четырехжильный сечением 
жилы 
до 16 мм2, прокладываемый с креплением 
накладными скобами 
                                                                    100 м 

1,1

                                      Материалы 
11 15093-

35013 
Трехжильный кабель напряжением до 660в 
сечением 3.1,5мм2 ВВГ 
                                                                    1000м 

0,1
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12 15093-
35023 

Трехжильный кабель напряжением до 660в 
сечением 3.2,5мм2 ВВГ 
                                                                    1000м 

0,03 

13 1517-2243 
вариант 1 

Щиток осветительный  ЩА-601  
                                                                    шт 

1 

14 1504-6328 Переключатель пакетный 110-380 В,50-400 
Гц,3 
пакета ПКП25-34,-39,-44У2 
                                                                    шт 

1 

15 1507-1171-
3 

Светильник подвесной НСП21-100-001-У3 
                                                                    шт 

6 

16 1507-1021 Светильник переносный РВО-42У2 
                                                                    шт 

1 

17 1515-7031 Лампы биспиральные с аргоновым 
наполнением 
Б235-245-60 
                                                                    10шт 

1,2 

18 290902-56 Выключатель полугерметический 
                                                                    шт 

5 

19 290902-127 Патрон стенной 
                                                                    шт 

6 

20 290902-226
вариант 1 

Розетка двухполюсная с заземлением 
                                                                    шт 

4 

21 1517-2346 
вариант 1 

Ящик с понижающим трансформатором 
282х205х130мм ЯТП-0,25 
                                                                    шт 

1 

22 С113-1352 
вариант 1 

Труба гофрированная, диаметр 20  мм 
                                                                    м 

20 

    

 

Трансформаторная подстанция  6/0,4кВ (электрооборудование) 

№ 
п/п 

Шифр и 
номер  
позиции 
норматива

Наименование работ и затрат,  
единица измерения 

  Коли- 
чество 

        

        
        

1 2 3 4 

                                     Оборудование и монтажные
работы 

  

1 1505-1013 Трансформатор трехфазный двухобмоточный 
ТМ- 
630/10 У1 
                                                                    шт 

2 

2 М8-62-2 Монтаж трансформатора силового, 
автотрансформатора или масляного реактора, 
масса до 3 т 
                                                                    шт 

2 
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3 М8-64-1 Сушка трансформаторного масла 
                                                                    т 

1,91

4 М8-65-1 Заливка сухим трансформаторным маслом 
трансформаторов 
                                                                    т 

1,91

5 1503-8492 
вариант 2 

Камера ввода или отходящей линии  КСО-393-
03- 
106 
                                                                    шт 

2

6 М8-84-1 Монтаж камеры масляного выключателя 
сборного 
распределительного устройства серии КСО 
                                                                    шт 

2

   
7 1503-8507 
вариант 2 

Камера  силового трансформатора КСО-393-
04- 
065 
                                                                    шт 

2

8 М8-84-1 Монтаж камеры масляного выключателя 
сборного 
распределительного устройства серии КСО 
                                                                    шт 

2

9 1503-8586 
вариант 2 

Мост шинный ШМР2 
                                                                    шт 

1

10 М8-79-2 Мост шинный для сборных 
распределительных 
устройств, количество опорных изоляторов 12 
                                                                    шт 

1

11 1503-8583 
вариант 2 

Панель торцевая КСО-393 
                                                                    шт 

2

12 М8-573-3 Монтаж панели торцевой 
                                                                    шт 

2

13 1503-8583 
вариант 3 

Опора с изоляторами 
                                                                    шт 

1

14 М8-573-3 Монтаж опоры с изоляторами 
                                                                    шт 

1

15 1503-8458 
вариант 10 

Панель ввода ЩО90-1116 
                                                                    шт 

2

16 М39-56-15 Монтаж панели и подключение кабелей или 
проводов внешней сети к аппаратам и 
приборам 
вводной панели ЩО90- 1116У3 
                                                                    шт 

2

17 1503-8458 
вариант 7 

Панель секционная ЩО90-1308 
                                                                    шт 

1

18 М39-56-45 Монтаж панели и подключение кабелей или 
проводов внешней сети к аппаратам и 
приборам 
секционной панели ЩО90- 1308У3 
                                                                    шт 

1

19 1503-8458 
вариант 9 

Панель линейная ЩО90-1413 
                                                                    шт 

2

20 М39-56-71 Монтаж панели и подключение кабелей или 2
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проводов внешней сети к аппаратам и 
приборам 
распределительной панели ЩО90-1413У3 
                                                                    шт 

21 1503-8458 
вариант 8 

Панель линейная ЩО90-1419 
                                                                    шт 

2 

    
22 М39-56-79 Монтаж панели и подключение кабелей или 

проводов внешней сети к аппаратам и 
приборам 
распределительной панели ЩО90-1419У3 
                                                                    шт 

2 

23 1503-8458 
вариант 6 

Панель торцевая ЩО90 
                                                                    шт 

2 

24 М39-56-115 Монтаж и подключение кабелей или проводов 
внешней сети к аппаратам и приборам 
распределительной панели уличного 
освещения 
ЩО90-2605,2606У3 
                                                                    шт 

2 

25 1701-8020 
вариант 2 

Счетчик электронный активной и реактивной 
энергии  Альфа - Центр А1805 с ящиком ЯУР 
и 
замком 
                                                                    шт 

2 

26 М8-573-4 Монтаж ящика 
                                                                    шт 

2 

27 1503-4014 
вариант 1 

Ограничитель перенапряжений ОПН-0,5У2 
                                                                    шт 

2 

28 М8-66-1 Монтаж ограничителя напряжения 
                                                                    
комплект 

2 

29 1701-7047 
вариант 2 

Коммутационное устройство КУ-2-2-ТPRS 
                                                                    шт 

2 

30 М8-102-1 Монтаж коммутационного устройства 
                                                                    шкаф 

1 

31 1504-19202
вариант 1 

Колодка подключения APRS-282/104-01 
                                                                    шт 

4 

32 М10-349-7 Монтаж разъема 
                                                                    шт 

1 

33 1504-19023
вариант 3 

Разветвитель интерфейса RIC8P8RS 
                                                                    шт 

2 

34 1504-19023
вариант 2 

Удлинитель   интерфейса LIC8P8S 
                                                                    шт 

2 

35 15102-4001 Изолятор опорный ИО-1-250УТЗ 
                                                                    шт 

16 

36 М8-52-1 Монтаж изолятора опорного напряжением до 
10 
кВ, 1 точка крепления 
                                                                    шт 

16 

37 Е10-7-1 Изолирующая подставка с изоляторами СН-6-
1шт 
                                                                    100м2 

0,0176 
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38 М8-52-2 Монтаж изолятора опорного напряжением до 

10 
кВ, 2 точки крепления 
                                                                    шт 

4

39 М8-88-3 Конструкции металлические под опорные 
изоляторы 
                                                                    т 

0,0063

40 М8-88-2 Плита проходная асбестоцементная 
                                                                    м2 

0,96

41 С111-1598 
вариант 2 

Плиты асбестоцементные 
                                                                    м2 

0,96

42 М8-88-3 Конструкции металлические для крепления 
изоляторов, кабеля 
                                                                    т 

0,014

43 Е26-31-1 Теплоизоляция плитами минераловатными 
                                                                    м3 

0,04

44 Е10-5-1 Установка барьера в камерах трансформаторов 
                                                                    м3 

0,02

45 290518-
1001 

Зажим аппаратный прессуемый А1А-70 
                                                                    шт 

6

46 Е1-162-2 
тех.ч. 
п.1.3.186 
к=1,1 
тех.ч. 
п.1.3.185 
к=0,8 

Разработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, 
группа грунтов 2 /шириной менее 1м при 
наличии 
креплений/ /с вертикальными стенками без 
креплений/ 
                                                                    100м3 

0,2

47 Е1-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, 
группа грунтов 2 
                                                                    100м3 

0,2

48 М8-472-2 Заземлитель горизонтальный в траншее из 
полосовой стали сечением 160 мм2 
                                                                    100 м 

1

49 М8-472-6 Проводник заземляющий из полосовой стали 
сечением 100 мм2 открыто по строительным 
основаниям 
                                                                    100 м 

0,45

50 М8-471-2 Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 63х63х6 мм 
                                                                    10 шт 

1,2

51 М8-472-8 Проводник заземляющий из круглой стали 
диаметром 6 мм открыто по строительным 
основаниям 
                                                                    100 м 

0,2

   
52 М8-72-3 Шина ответвительная - одна полоса в фазе 

сечением до 700 мм2 
                                                                    100 м 

0,3

53 М8-147-12 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по 
установленным конструкциям с креплением по 
всей длине, масса 1 м до 3 кг 

0,22
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                                                                    100 м 
54 М8-146-2 Кабель до 35 кВ, прокладываемый с 

креплением 
накладными скобами, масса 1 м до 1 кг 
                                                                    100 м 

0,18 

55 М8-158-8 Заделка сухая концевая для контрольного 
кабеля 
сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество 
жил 
до 14 
                                                                    шт 

4 

56 М8-158-15 Заделка концевая для 3-4х жильного кабеля 
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 
35 
мм2 
                                                                    шт 

4 

57 М8-165-6 Монтаж муфты концевой КВтп 10/70 для 
кабеля 
напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 
70 
мм2 
                                                                    шт 

4 

                                  Материалы  
58 С151-565 

вариант 1 
Кабели силовые с пропитанной бумажной 
изоляцией с алюминиевыми жилами в 
алюминиевой оболочке, на напряжение 10000 
В, 
марка ААШв , число жил и сечение 3х70 мм2 
                                                                    1000м 

0,022 

59 15093-
33173 

Одножильный кабель напряжением 1000в 
сечением 35мм2 ВВГ 
                                                                    1000м 

0,002 

60 15093-
33053 

Одножильный кабель напряжением до 660в 
сечением 10мм2 ВВГ 
                                                                    1000м 

0,002 

61 С153-34 Кабели контрольные с медными жилами, с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
марка КВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2 
                                                                    1000м 

0,014 

62 2405-1536 
вариант 3 

Муфты концевые   КВтп-10/70 
                                                                    компл 

4 

63 С1545-288 Шины алюминиевые 
                                                                    т 

0,046 

    
64 15102-

11043 
вариант 2 

Изолятор опорно -  ребристый СН-6У2 
                                                                    шт 

4 

65 2405-1919 Шинодержатель ШП-1-375У1 
                                                                    шт 

16 

66 1504-17001
вариант 1 

Разъем RT-45MaI 
                                                                    шт 

1 

 


