
                                                                                                 

Замовник: Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (код ЄДРПОУ-37794186)   

Зміни  до документації конкурсних торгів 

на закупівлю робіт: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 капітальний ремонт (капітальний ремонт вул. 

Ленкавського І-ша черга: від вул. К. Данила до вул. Бельведерська), (вхідний номер 

15053WX424586 № 255 (20.05.2015) від 20.05.2015 р. оголошення № 133823), затверджені 

протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від  28.05.2015 р., а саме: 

1. У п. 1 «оформлення пропозицій конкурсних торгів» розділу ІІІ „підготовка пропозицій 

конкурсних торгів” маркування змінити на: „Не відкривати до 30.06.2015 р., 13:00 год.” 

2. У п. 1 «кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів» розділу ІV «подання та 

розкриття конкурсних торгів» змінити на 30.06.2015 р. до 10:00 год. 

3. У п. 2 «дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів» розділу ІV «подання та 

розкриття конкурсних торгів» змінити на 30.06.2015 р. о 13:00 год.   

4. У частині 6 «кваліфікаційні критерії до учасників» розділу ІІІ „підготовка пропозицій 

конкурсних торгів”: 

1) вилучити  абзац «документ, виданий Уповноваженим органом (Національним агентством з 

питань запобігання корупції), який підтверджує, що Учасника внесено чи не внесено до 

Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією  

правопорушення (відповідно до пункту 1-
1 

частини 1 статті 17 ЗУ «Про здійснення 

державних закупівель» (Закону) та підпункту 22) «Прикінцевих положень» ЗУ про корупцію 

від 14.10.2014 р. № 1700-VII). У разі відсутності такого реєстру, надається довідка довільної 

форми із зазначенням відповідної інформації;» 

 2) внести доповнення щодо надання учасниками наступних документів: 

- інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не 

вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення;  

- інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з 

антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими 

відповідно до Закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії 

наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або 

інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної 

програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до Закону.** 

**  Розповсюджується. Відповідно до пунктів 1 і 2 частини 2 статті 62 Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII: «В обов’язковому порядку 

антикорупційна програма затверджується керівниками:  

1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна, або 

комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за 

звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації 

продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;                                           

2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури 

закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо 

вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон 

гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень.»  

5. Додаток № 2 „Технічні вимоги (ТВ)” змінити на наступні:      

          У разі, якщо нижче міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, 

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

застосовувати вираз "або еквівалент". 

№ 

п/п 

 

                         Найменування  робіт і  витрат   

 Одиниця  

виміру 
Кількість 

1 2 3 4 

 

Підготовчі роботи 

  

1 
Розбирання бетонних 

 бортових каменів 
100 м 4,92 



2 
Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим 

способом 
100 м3 2,72 

3 
Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим 

способом тротуарів 
100 м3 0,46 

4 

Ремонт окремих ділянок  залізобетонних кілець оглядових 

каналізаційних колодязів, глибина  

колодязя до 3 м 

1 

колодязь 
16 

5 

Ремонт окремих ділянок  залізобетонних кілець 

дощоприймальних каналізаційних колодязів, 

 глибина колодязя до 3 м 

1 

колодязь 
5 

6 
Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 

100 т 

сміття 
6,7 

7 Навантаження сміття вручну 1 т 20 

8 Перевезення сміття  до 5 км (без навантаження) т 690 

 
Земляне полотно 

  

1 

Розробка грунту в траншеях та котлованах екскаваторами 

місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-

самоскиди, група грунту 2(влаштування дорожного 

корита) 

100м3 2,6 

2 
Перевезення грунту до 5 км (без навантаження)  

(Формула: 260 х 1,75) 
т 455 

3 

Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 

кріплень з укосами, група грунту 2 (влаштування 

дорожного корита) 

100м3 0,1 

4 

Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 

кріплень з укосами, група грунту 2 (влаштування корита 

тротуарів) 

100м3 0,035 

5 
Навантаження грунту  місткістю ковша 0,25 м3   на 

автомобілі-самоскиди, група грунту 2 
100м3 0,135 

6 Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди 100м3 0,007 

7 
Перевезення грунту до 5 км (без навантаження) 

 (Формула: 14,2 х 1,75) 
т 24,85 

 

Дорожний одяг 

   

 

Новий дорожний одяг 

   

1 
Установлення бортових каменів бетонних і 

залізобетонних при інших видах покриттів 
100 м 2,24 

2 Камені бортові БР100х30х18 м 224 

3 
Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів з 

щебеневої основи С-5 
100 м3 1,78 

4 

Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із 

щебеню фракції 40 мм -70 мм з межею міцності на 

стискання  до 98,1 МПа (1000 кг/см2) 

100 м2 11,85 



5 
На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 

18-23-5, 18-23-6, 18-23-7 (к = - 5) 
100 м2 11,85 

6 
Укріплення щебеневих основ та покриттів товщиною до 

20 см змішування з цементом навісними фрезами 
100 м2 11,85 

7 
Портландцемент загальнобудівельного призначення 

бездобавковий, марка 400 
т 8,295 

8 
Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих 

асфальтобетонних сумішей 
100 м2 11,85 

9 
На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 

18-43-1 (к=4) 
100 м2 11,85 

10 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 

високопористий] (дорожні)(аеродромні), що 

застосовуються у нижніх шарах покриттів, 

крупнозернисті, марка 2 

т 162,345 

11 
Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих 

асфальтобетонних сумішей 
100 м2 11,85 

12 
На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 

18-43-1 (к=4) 
100 м2 11,85 

13 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 

пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 

нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 2 

т 164,597 

14 Розливання в'яжучих матеріалів 1 т 0,3555 

15 Улаштування покриттів товщиною 4 см із ЩМА-10 100 м2 11,85 

16 
На кожні 0,5 см зміни товщини шару  виключати до норми 

18-43-1  
100 м2 11,85 

17 Суміші щебенево-мастичні ЩМА-10 т 103,77 

 

 Посилення 

   

18 
Установлення бортових каменів бетонних і 

залізобетонних при інших видах покриттів 
100 м 1,2 

19 
Установлення бортових каменів бетонних і 

залізобетонних при інших видах покриттів на з"їздах 
100 м 0,4 

20 Камені бортові БР100х30х18 м 160 

21 
Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих 

асфальтобетонних сумішей 
100 м2 4,35 

 

22 

 

На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 

18-43-1 ( к=4) 
   100 м2     4,35 

23 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 

високопористий] (дорожні)(аеродромні), що 

застосовуються у нижніх шарах покриттів, 

крупнозернисті, марка 2 

       т    59,595 

24 
Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих 

асфальтобетонних сумішей на з"їздах 
100 м2 2,55 

25 
На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 

18-43-1 (к=4) 
100 м2 2,55 

26 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 

високопористий] (дорожні)(аеродромні), що 

застосовуються у нижніх шарах покриттів, 

крупнозернисті, марка 2 

 

т 34,935 



27 
Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих 

асфальтобетонних сумішей 
100 м2 4,35 

28 
На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 

18-43-1 (к=4) 
100 м2 4,35 

29 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 

пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 

нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 2 

т 60,422 

30 
Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих 

асфальтобетонних сумішей на з"їздах 
100 м2 2,55 

31 
На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 

18-43-1 (к=4) 
100 м2 2,55 

32 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 

пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 

нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 2 

т 35,42 

33 Розливання в'яжучих матеріалів 1т 0,1305 

34 Розливання в'яжучих матеріалів на з"їздах 1т 0,0765 

35 Улаштування покриттів товщиною 4 см із ЩМА-10 100 м2 4,35 

36 
На кожні 0,5 см зміни товщини шару виключати до норми 

18-43-1 
100 м2 4,35 

37 Суміші щебенево-мастичні ЩМА-10 т 33,093 

38 
Улаштування покриттів товщиною 4 см із ЩМА-10  на 

з"їздах 
100 м2 2,55 

39 
На кожні 0,5 см зміни товщини шару виключати до норми 

18-43-1 
100 м2 2,55 

40 Суміші щебенево-мастичні ЩМА-10 т 22,33 

 

 Тротуари 

   

1 Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу м 309 

2 
Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу 

навколо дерев 
м 16 

3 Поребрик м 325 

4 
Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням 

нового матеріалу 
100 м2 11,6 

5 Перемішування піску  з цементом 1м3 46,4 

6 
Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних 

покриттів без добавок, марка 400 
т 6,96 

7 
Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних 

елементів мощення (ФЕМ) 
100 м2 11,6 

8 Плитка бетонна, товщина 6см м2 1171,6 

 

При виконанні робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля. 
 

 

 

Перший заступник директора Департаменту, 

голова комітету з конкурсних торгів                                                        Білик В. Й.          

 

 

 


