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I. Загальні положення  

1  2  

1. Терміни, які вживаються в 

документації конкурсних торгів  

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання 

вимог Закону України від 01.06.2010р №2289-VІ  «Про 

здійснення  державних закупівель» (зі змінами та 

доповненнями)  (надалі Закон). Терміни, які 

використовуються в цій документації конкурсних торгів, 

вживаються в значеннях, визначених Законом  

2. Інформація про замовника торгів     

повне найменування  

Департамент комунального господарства транспорту і 

зв’язку виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради  

місцезнаходження  м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 7,  інд. 76018   

посадова особа замовника, 

уповноважена здійснювати зв'язок з 

учасниками  

Бойчук Тетяна Олексіївна, завідувач сектора державних 

закупівель, тел. 03422-3-25-32, факс 0342-55-24-42,               

E-mail: dkgmvk@ukr.net 

3. Інформація про предмет закупівлі     

найменування предмета закупівлі  

ДБН  Д.1.1-1-2000 нове будівництво (будівництво 

каналізаційного колектора для скиду фільтрату з полігону 

ТПВ на міські очисні споруди згідно проектно-

кошторисної документації «Фільтратопровід від полігону 

ТПВ в районі с. Рибне до точки врізки в міську каналізацію 

м. Івано-Франківська) 

вид предмета закупівлі  роботи 

місце, кількість, обсяг поставки товарів 

(надання послуг, виконання робіт)  

Від полігону ТПВ в районі с. Рибне до м. Івано-

Франківська, обсяг виконання робіт відповідно до Додатку 

2  цієї документації конкурсних торгів 

строк поставки товарів (надання послуг, 

виконання робіт)  
Вересень 2013р.- грудень 2015 р. (по мірі виділення коштів) 

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 бути складені 

пропозиції конкурсних торгів  

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що 

готуються замовником, викладаються українською мовою, 

а також за рішенням замовника одночасно усі документи 

можуть мати автентичний переклад на іншу мову. 

Визначальним є текст, викладений українською мовою.  

II. 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. 

 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. 

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. 

Зазначена інформація оприлюднюється замовником 

відповідно до статті 10 Закону.  

2. Порядок проведення зборів з метою 

роз'яснення запитів щодо 

документації конкурсних торгів  

Проведення зборів не планується. 

 

  

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів  

1. Оформлення пропозиції 

конкурсних торгів 
* Ця вимога не стосується учасників, які 

здійснюють діяльність без печатки 

згідно з чинним законодавством, за 

винятком оригіналів чи нотаріально 

завірених документів, виданих учаснику 

іншими організаціями (підприємствами, 

установами)  

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. 

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 у одному 

конверті, який у місцях склеювання повинен містити 

відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. 

На конверті повинно бути зазначено: 

повне найменування і місцезнаходження замовника; 

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про 

проведення відкритих торгів; 

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника 

процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце 

проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери 

контактних телефонів; 

маркування: «Не відкривати до 07.08.2013р., 13.00 год.»  

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); 

інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета закупівлі, опис предмета 

закупівлі; 

документально підтвердженої інформації про їх 

відповідність кваліфікаційним критеріям.  

Учасник у складі своєї  пропозиції конкурсних торгів 

повинен надати  кошторис вартості робіт, зазначивши при 

цьому окремо розмір прибутку. Поточні ціни на 

матеріальні ресурси у ціні  пропозиції конкурсних торгів 

не повинні перевищувати вартості матеріальних ресурсів, 

що склалися в регіоні на момент проведення торгів (наказ 

Мінрегіонбуду України від 19.03.09р. № 114). 

Учасник визначає ціну на роботи, які він пропонує 

виконати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат: 

прямих і загальновиробничих, прибутку, коштів на 

покриття адміністративних витрат, на покриття 

інфляційних витрат, на покриття ризику, податків, зборів, 

обов’язкових  платежів, що сплачуються або мають бути 

сплачені. До розрахунку ціни входять усі види робіт та 

послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для 

виконання третім особам. Не врахована Учасником 

вартість окремих робіт та послуг не сплачується 

Замовником  окремо, а витрати на їх виконання 

вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції 

конкурсних торгів. Ціна пропозиції конкурсних торгів 

повинна відповідати кошторису  і формуватися відповідно 

до  Державних будівельних норм України ДБН  Д.1.1-1-

2000. Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші 

ціни повинні бути чітко визначені. 

 Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх 

необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно 

несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, 

сертифікатів.  

 До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не 

включаються будь-які витрати, понесені Учасником у 

процесі здійснення процедури закупівлі, витрати, 

пов’язані  із оформленням забезпечення пропозиції 

конкурсних торгів та забезпечення виконання договору 

про закупівлю (якщо їх надання передбачено), у тому 

числі і ті, що пов’язані  із його нотаріальним 

посвідченням. Зазначені витрати сплачуються  Учасником  

за рахунок його прибутку. 

Пропозиція конкурсних торгів учасника - довільної 

форми із зазначенням ціни та інформації щодо 

погодження чи непогодження з основними та істотними 

умовами договору  та іншими умовами документації 

конкурсних торгів Замовника. 
 

3. Забезпечення пропозиції 

конкурсних торгів  

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

відповідно до частини першої статті 24 Закону 

становить 25 000,0 грн. (двадцять п’ять тисяч) грн.;  

вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно 

до підпункту 8 частини першої статті 1 Закону - завдаток; 

строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів – 90 



днів. Кошти перераховувати на р/р 37116016003422 в 

ГУДКСУ  в Івано-Франківській обл., МФО 836014, код 

ЄДРПОУ-37794186. 

4. Умови повернення чи 

неповернення забезпечення 

пропозиції конкурсних торгів  

 

 

 

 

 

 

 

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних 

торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання 

підстави для повернення забезпечення пропозиції 

конкурсних торгів у разі: 

-закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних 

торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; 

-укладення договору про закупівлю з учасником, що став 

переможцем конкурсних торгів; 

-відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення 

строку її подання; 

-закінчення процедури закупівлі у разі неукладення 

договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали 

пропозиції конкурсних торгів. 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів повертається 

замовником учаснику процедури закупівлі шляхом 

перерахування коштів на його розрахунковий рахунок. 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не 

повертається замовником у разі: 

-відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

після закінчення строку її подання; 

-непідписання учасником, що став переможцем торгів, 

договору про закупівлю; 

-ненадання переможцем торгів забезпечення виконання 

договору про закупівлю після акцепту його пропозиції 

конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення 

передбачено документацією конкурсних торгів. 

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції 

конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються 

учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного 

бюджету, а у разі здійснення закупівлі підприємствами, 

об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти - 

перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання 

підприємств  

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  

Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати 

кваліфікаційні дані, які відповідають критеріям відповідно 

до ст.16 Закону та вимогам, встановленим ст.17 Закону: 

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази у 

тому числі власних виробничих потужностей та/або 

центрів обслуговування на території України (довідка, яка 

відображає: вид, марку, кількість, місце знаходження, у разі 

оренди-копії договорів оренди); 



- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 

необхідні знання та досвід (довідка, яка містить відомості 

щодо кількості, кваліфікації та досвіду працівників); 

- наявність документально підтвердженого досвіду 

виконання аналогічних договорів ( довідка, яка містить 

назву замовника, номер, дату, суму і предмет договору); 

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про 

фінансові результати, звіт про рух грошових коштів(копії 

документів), довідка з обслуговуючого банку про 

відсутність (наявність) заборгованості за кредитами; 

- документ, що підтверджує правомочність на укладення 

договору про закупівлю (копію довідки з ЄДРПОУ, копію 

наказу про призначення на посаду; копію довідки про 

присвоєння ідентифікаційного коду і  копію паспорта (для 

фізичних осіб); 

- довідку з ДПІ про сплату податків і зборів (обов’язкових 

платежів); 

- провадження учасником господарської діяльності 

відповідно до положень його статуту (копію статуту, копію 

свідоцтва про державну реєстрацію); 

- довідку про банкрутство; 

- довідку, видану (управлінням юстиції) про те, що: 

 учасника (керівника або уповноважену особу) не було 

притягнуто згідно із законом до відповідальності за 

вчинення у сфері державних закупівель корупційного 

правопорушення, дата довідки не більше місячної давнини 

відносно до дати розкриття пропозицій; 

- довідку, видану (управлінням інформаційно-аналітичного 

забезпечення УМВС України в області) про те, що: 

фізична особа, яка є учасником, або службова (посадова) 

особа учасника, яка представляє його інтереси під час 

проведення процедури закупівлі, не була засуджена за 

злочин, пов’язаний  з порушенням процедури закупівлі чи 

інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з 

якої не знято або не погашено у встановленому законом 

порядку. Дата довідки не більше місячної давнини відносно 

до дати розкриття пропозицій. 

Також надати: 

- довідку про кількість укладених трудових договорів з 

найманими працівниками та розмір середньомісячної 

заробітної плати за останні 6 місяців з дати розкриття 

пропозицій (додаток №3) (на виконання розпорядження 

міського голови від 18.04.2013р. № 161-р.); 

-довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості 

про підприємство: а) реквізити (адреса-юридична та 

фактична, телефон, факс, телефон для контактів);  

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

контактів);  в) форма власності та юридичний статус, 

організаційно-правова форма (для юридичних осіб); 

- копію дозволу,  ліцензії на провадження певного виду  

господарської діяльності,  якщо отримання такого дозволу і 

ліцензії  на  провадження  такого  виду  діяльності   

передбачено законодавством. 

Копії документів мають бути засвідчені підписом посадової 

особи учасника, скріпленим печаткою із зазначенням 

посади і дати підпису. 



Оригінали довідок мають бути засвідчені підписом 

посадової особи учасника або організацій, підприємств, 

установ, що видали довідки, скріплені печаткою. 

Документи, що не передбачені законодавством для 

учасників-фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-

підприємців, не подаються ними у складі пропозиції 

конкурсних торгів. Такі учасники подають підтвердження з 

посиланням на норми відповідних законодавчих актів 

України.    

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають цим 

кваліфікаційним критеріям, та за відсутності інших, 

передбачених Законом підстав для їх відхилення, 

допускаються до оцінки. 

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 згідно з частиною другою статті 22 

Закону та відповідно до Додатку  №2  цієї документації 

конкурсних торгів. 

8. Опис окремої частини (частин) 

предмета закупівлі (лота), щодо якої 

можуть бути подані пропозиції 

конкурсних торгів  

Предмет закупівлі на лоти не ділиться. 

 

9. Внесення змін або відкликання 

пропозиції конкурсних торгів 

учасником  

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 

вони отримані замовником до закінчення строку подання 

пропозицій конкурсних торгів  

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів  

1. Спосіб, місце та кінцевий строк 

подання пропозицій конкурсних 

торгів:   

   

спосіб подання пропозицій конкурсних 

торгів  
Особисто або поштою  

місце подання пропозицій конкурсних 

торгів  

76018, м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності,7, ІІ поверх, 

207 каб. 

кінцевий строк подання пропозицій 

конкурсних торгів (дата, час)  

07.08.2013р. до 10.00 год. 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після 

закінчення строку їх подання, не розкриваються і 

повертаються учасникам, що їх подали. 

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня 

з дня надходження запиту підтверджує надходження 

пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу  

2. Місце, дата та час розкриття 

пропозицій конкурсних торгів   

  

 

місце розкриття пропозицій конкурсних 

торгів  

76018, м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності,7, ІІІ поверх, 

306 каб. 

дата та час розкриття пропозицій 07.08.2013р. о 13.00 год. 



конкурсних торгів  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. 

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. Зазначена інформація 

вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних 

торгів. 

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  

V. 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. 

Критерієм оцінки є ціна. 

Методика оцінки: 

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 конкурсних торгів 

визначається за формулою: 

Бобчисл = Цmin / Цобчисл  Х 100, де 



Бобчисл  = обчислювана кількість балів; 

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна"; 

Цобчисл - значення поточного критерію  пропозиції 

конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється; 

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм 

"Ціна". 

У випадку однакової кількості балів, переможець 

визначається шляхом голосування членів комітету  з 

конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в 

голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо 

результати голосування розділилися порівну, вирішальний 

голос має голова  комітету з конкурсних торгів. 

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 надсилає листа учаснику про виявлену у поданій 

пропозиції конкурсних торгів арифметичну помилку, і за 

умови отримання письмової згоди на це учасника 

виправляє її. Якщо учасник не згоден з виправленням 

арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних 

торгів відхиляється.  

3. Інша інформація  

Замовник в документації конкурсних торгів може 

зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до 

законодавства  

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 цього Закону; 

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам 

документації конкурсних торгів. 

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, 

повідомляється про це із зазначенням аргументованих 

підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття 

такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції 

оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.  

5. Відміна замовником торгів чи 

визнання їх такими, що не відбулися  

Замовник відміняє торги у разі: 

-відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та 

послуг; 

-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. 

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; 

- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт 

і послуг. 

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, 

що не відбулися, надсилається замовником 

Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох 

робочих днів з дня прийняття замовником відповідного 

рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього 

Закону.  

VI. 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  

Основні вимоги до договору відповідно до вимог статті 40 

Закону та Додатку 1 цієї документації конкурсних торгів. 

1. Договір   про  закупівлю  укладається  в  письмовій  

формі відповідно до положень Цивільного кодексу України     

та Господарського   кодексу   України  з  урахуванням 

особливостей, визначених  Законом.  

2. У разі здійснення закупівлі за рахунок коштів 

Державного бюджету України, бюджету Автономної 

Республіки Крим і місцевих бюджетів замовник має право 

передбачати у договорах про закупівлю здійснення 

попередньої оплати відповідно до вимог бюджетного 

законодавства. 

3. 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.  

4. 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. Істотні умови договору 

про закупівлю не можуть змінюватися після його 

підписання  до  виконання зобов'язань сторонами у 

повному обсязі,  крім випадків: 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням 

фактичного обсягу  видатків  замовника; 

2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків 

у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що 

зазначена зміна не призведе до збільшення суми, 

визначеної в договорі; 

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке 

покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у 

договорі; 

4) продовження строку дії договору та виконання 

зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, 

надання послуг у разі виникнення документально 

підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке 

продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, 

затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі 

зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у 

договорі;      

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни 

кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів 

пропорційно до змін таких ставок; 

7) зміни, встановленого згідно із законодавством органами 

державної статистики індексу інфляції, зміни курсу 

іноземної валюти, у разі встановлення в договорі про 

закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого 

курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін 

(тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про 

закупівлю.  

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних 

умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. 

Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання 

договору, правові наслідки таких дій визначаються 

відповідно до Цивільного кодексу України. 

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 неукладення 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  

 Забезпечення виконання договору про закупівлю не 

вимагається. 

    

                                                                                                                                                                                                                         

ДОДАТОК № 1 

 

                                                           Основні та істотні умови договору 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Учасник зобов'язується  у 2013 році  виконати роботи, зазначені в п.1.2 даного Договору, а 



Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.  

1.2. Найменування робіт: ДБН  Д.1.1-1-2000 нове будівництво (будівництво каналізаційного 

колектора для скиду фільтрату з полігону ТПВ на міські очисні споруди згідно проектно-

кошторисної документації «Фільтратопровід від полігону ТПВ в районі с. Рибне до точки врізки в 

міську каналізацію м. Івано-Франківська) 

Кількість, обсяг робіт, які необхідно виконати за цим Договором: відповідно до технічних вимог 

документації конкурсних торгів (Додаток №2) та пропозиції конкурсних торгів переможця торгів. 

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

II. ЯКІСТЬ РОБІТ  

2.1. Учасник повинен виконати передбачені цим Договором роботи Замовнику відповідно до 

проектно-кошторисної документації, якість яких відповідає вимогам Державних будівельних норм 

України та чинного законодавства України. 

III. ЦІНА ДОГОВОРУ  

3.1. Ціна цього Договору відповідає ціні пропозиції конкурсних торгів переможця торгів і 

становить______________________________________________________________________________ 

у тому числі ПДВ:______________________________________________________________________  

 (ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість")  

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 

3.3. Поточні ціни на матеріальні ресурси у ціні  пропозиції конкурсних торгів не повинні 

перевищувати вартості матеріальних ресурсів, що склалися в регіоні на момент проведення торгів 

(наказ Мінрегіонбуду України від 19.03.09р. № 114). 

3.4. Заготівельно-складські витрати згідно показників, рекомендованих Держбудом. 

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ  

4.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт 

та їх  вартість. 

4.2. Замовник надає Учаснику аванс у розмірі 30% від виділених коштів на виконання цих робіт на 

поточний рік. 

4.3.Учасник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і  постачання  необхідних 

для  виконання  робіт  матеріалів,  конструкцій,  виробів протягом трьох місяців після одержання 

авансу.  По закінченні  тримісячного терміну невикористані суми авансу Учасник повертає 

Замовнику.  

4.4. Решту коштів, передбачених п.1.2. Договору, Замовник виплачує Учаснику щомісячно, на 

основі Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2) і Довідок про вартість виконаних робіт 

(форма КБ-3), після підписання таких актів і довідок. 

4.5. Роботи виконані Учасником з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають 

установленим вимогам, Замовником не оплачуються.  

 4.6. Фінансування за даним Договором здійснюється за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього середовища. 

4.7. Бюджетні зобов’язання за даним Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних 

бюджетних асигнувань. 

V. НАДАННЯ ПОСЛУГ  

5.1. Строк  виконання робіт: вересень 2013р. – грудень 2015р.(по мірі виділення коштів) 

5.2. Місце  виконання робіт: від полігону ТПВ в районі с. Рибне до м. Івано-Франківська 

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН  

6.1. Замовник зобов'язаний:  

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи.  

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з Актами приймання виконаних будівельних робіт (форма 

КБ-2) та довідками про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), після підписання таких  

актів та довідок. 

6.1.3. Інші обов'язки : 

 - сприяти Учаснику в порядку, встановленому цим Договором, у виконанні робіт; 

- - негайно повідомити Учасника про виявлені недоліки  при виконанні робіт;  

 - забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку    

встановленому законодавством; 



 -виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені Договором, Цивільним і 

Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.  

6.2. Замовник має право:  

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір та вимагати відшкодування збитків у разі невиконання 

зобов'язань Учасником та за наявності істотних порушень Учасником умов  Договору, повідомивши 

про це його протягом  10 днів.  

6.2.2. Контролювати  виконання робіт у строки, встановлені цим Договором. 

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального 

фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.  

6.2.4. Повернути Акти приймання робіт та довідки вартості робіт без здійснення оплати, у разі 

неналежного оформлення  даних документів (відсутність печатки, підписів, тощо) . 

6.2.5. Інші права : 

- вносити зміни у проектно-кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання; 

 - відмовитися від прийняття виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають 

можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі, і не можуть бути усунені 

Учасником, Замовником або третьою особою; 

 - здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Учасника,  технічний 

нагляд  і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини 

першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором; 

 - вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Учасником 

порушень. 

6.3. Учасник зобов'язаний:  

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.  

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього 

Договору;  

6.3.3. Інші обов'язки:  

 - організувати і виконати роботи відповідно до проектно-кошторисної документації та Державних 

будівельних норм України (в тому числі пожежних та санітарно-технічних норм),  дотримуючись 

пропозиції конкурсних торгів та кошторису; 

 - виконувати роботи з використанням власних ресурсів та у встановлені строки, передбачені п.5.1. 

Договору; 

- вчасно оформляти та подавати Замовнику документацію на виконані роботи (акти Ф.КБ-2, Ф.КБ-3, 

акти на приховані роботи та сертифікати на матеріали і вироби, тощо); 

- вести журнал виконання робіт; 

 -своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини; 

 -відшкодувати відповідно до законодавства та Договору підряду завдані Замовнику збитки; 

 -надавати можливість Замовнику  в будь-який момент здійснювати перевірку якості робіт, а також 

матеріалів, що використовуються Учасником. При цьому Замовник зобов’язаний повідомити 

Учаснику посаду та прізвище такої особи;  

 -передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та даним Договором, виконані 

роботи; 

 -вживати заходи до збереження майна Замовника;  

 -виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені даним Договором, Цивільним і 

Господарським кодексами України та іншими актами законодавства. 

6.4. Учасник має право:  

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи. 

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Учасник має право достроково розірвати цей 

Договір, повідомивши про це Замовника протягом  10  днів.  

6.4.3. Інші права:    

 - не виконувати роботи у разі невиконання Замовником своїх  зобов’язань за даним Договором;  

 - відмовитись від виконання Договору і стягнути збитки, понесені ним з вини Замовника, якщо 

незважаючи на своєчасне і обґрунтоване попередження з боку Учасника, Замовник у відповідний 

строк не замінить вказівок стосовно способу виконання робіт або не усуне інших обставин, які 

загрожують життю та здоров’ю людей чи призводять до порушення екологічних, санітарних правил, 

правил безпеки та інших встановлених законодавством вимог.  

 VII. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ. 



7.1. Для виконання робіт Підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної 

кваліфікації. 

7.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення 

здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки 

безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення 

відповідного їх інструктажу. 

7.3. Найманим працівникам встановлювати повну норму тривалості робочого часу з оплатою праці 

не нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством. 

VIIІ. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

8.1. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл,  

ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу,  

ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. 

8.2. 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. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання  до  

виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі,  крім випадків: 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу  видатків  замовника; 

2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на 

ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення 

суми, визначеної у договорі; 

4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання 

робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що 

спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування 

витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;         

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і 

послуг); 

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 

7) зміни, встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, 

зміни курсу іноземної валюти, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни 

залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і 

нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.  

IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть 

відповідальність, передбачену законами та цим Договором.  

9.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні 

кошти, Учасник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день 

просрочення зобов’язання.  Крім сплати зазначених штрафних санкцій, Учасник повертає Замовнику 

кошти з урахуванням індексу інфляції. 

Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ  

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання  і діє до 31.12. 2015 року.  

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну 

силу.  

                                                  
                                                                                                                                 ДОДАТОК № 2 

                                                        

Технічні вимоги  (ТВ) 
щодо будівництва каналізаційного колектора для скиду фільтрату з полігону ТПВ на міські очисні 

споруди згідно проектно-кошторисної документації «Фільтратопровід від полігону ТПВ в районі с. 

Рибне до точки врізки в міську каналізацію м. Івано-Франківська 

І етап: 

№ 

п/п 
Найменування робіт і витрат, одиниця виміру Кількість 

 



1 2 3 

1 

Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у грунтах 

природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт 

[108 к.с.] 0,23 

га 

2 

Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у грунтах 

природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі 

потужністю 79 кВт [108 к.с.] 0,23 

га 

3 

Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і 

дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 

кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м 
0,23 

га 

4 

Спалювання з перетрушуванням валів з середнього чагарника, 

дрібнолісся і коріння викорчовувачами-збирачами на тракторі 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] 0,23 

га 

5 

Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або 

"зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 2,93 

1000м3 

6 

Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з 

укосами, група грунтів 2(доробка грунту вручну) 0,92 

100м3 

7 

Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або 

"зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 3 1,259 

1000м3 

8 

Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з 

укосами, група грунтів 3(доробка грунту вручну) 0,39 

100м3 

9 

Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або 

"зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 3 

(котловани під колодязі) 0,034 

1000м3 

 

10 

 

Улаштування гравійно-піщаної  основи під колодязі, 10 м3 

 

0,3 

11 

Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних 

колодязів діаметром 1 м у сухих грунтах 1,68 

10 м3  

12 
Скоби ходові 

89,76 
кг 

13 Люк чавунний для колодязів легкий                                                  шт 6 

14 Люк чавунний для колодязів середній                                              шт  11 



1 2 3 

15 
Установлення вантузів одинарних 

5 
шт 

16 

Установлення поліетиленових фасонних частин: відведень, колін, 

патрубків, переходів 1 

10 шт 

17 
Відвід з раструбом на випусках 

1 
10шт 

18 
Улаштування піщаної основи під трубопроводи 

27,7 

10 м3 

19 
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм  

5,54 

1000 м 

20 
Труби поліетиленові  РЕ 100 (1,6МПа) , зовнішній діаметр 160 мм 

5540 
м 

21 
Улаштування піщаної обсипки трубопроводів 

165,9 

10 м3 

22 

Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, об'єм 

конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну (влаштування 

опорних подушок під чавунні засувки) 
0,006 

100 м3  

23 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 40 мм 0,612 

м3 

24 
Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 

150 мм,                                                                                                  шт 
15 

25 

Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для 

води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм 15 

шт 

26 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт 

[108 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 3,345 
1000м3 

27 

Додавати на кожні наступні 5 м переміщення грунту [понад 5 м] 

для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт 

[108 к.с.], група грунт.2 3,345 

1000м3 

28 
Укладання стальних труб , діаметр труб 100 мм - футляр із півтруб 

0,034 
1000 м 

   



1 2 3 

29 Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції 

на стальні трубопроводи діаметром 100 мм 

0,034 

1000 м 

30 
Різання труби 

68 
1м рiза 

31 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 

зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм 34 

м 

32 
Укладання стальних  труб , діаметр труб 300 мм - футляр із півтруб 

0,062 

1000 м 

33 

Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції 

на стальні трубопроводи діаметром 300 мм 0,062 

1000 м 

34 
Різання  труби 

124 

1м рiза 

35 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 

зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм 62 

м 

36 
Укладання стальних  труб , діаметр труб 300 мм - футляр 

0,0225 

1000 м 

37 

Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції 

на стальні трубопроводи діаметром 300 мм                                                                                    

1000 м 

0,0225 

38 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 

зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм 22,5 

м 

39 

Розпланування надлишкового грунту вздовж траси 

фільтратопроводу бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з 

переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 (по відкосу 

земполотна) 
1,03 

1000м3 

  ПЕРЕХІД ЧЕРЕЗ Р. ПАВЛІВКА   

40 

Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, об'єм 

конструкції понад 0,5 до 1 м3, спосіб ущільнення вручну 

(влаштування бетонних опор) 
0,007 

100 м3  

41 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність 

заповнювача більше 40 мм 0,714 

м3 

42 

Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, об'єм 

конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну (влаштування 

бетонних упорів)                                                                           100 м3 

0,0012 



1 2 3 

43 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність 

заповнювача більше 40 мм 0,1224 

м3 

44 

Встановлення хомутів для кріплення фільтратопроводу до 

прольотної будови моста 0,01087 

1 т 

45 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, 

діаметр 14 мм 0,01087 

т 

  
ПЕРЕХІД ЧЕРЕЗ А/Д ПО ВОДОПРОПУСКНІЙ ТРУБІ 

ДІАМ.1000М   

46 
Влаштування кріплення із хомутів 

0,0158 

1 т 

47 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, 

діаметр 20-22 мм 0,0158 

т 

48 
Добетонка існуючого оголовка 

0,005 

100 м3  

49 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність 

заповнювача більше 40 мм                                                                 м3 
0,51 

50 
Встановлення арматурних сіток  

0,01174 
т 

51 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм 

0,01174 
т 

52 

Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та 

сіток просторових діаметром 10 мм 0,01174 

т 

  
ВЛАШТУВАННЯ БЕТОННИХ УПОРІВ НА ПЕРЕЛОМАХ 

ФІЛЬТРАТОПРОВОДУ   

53 

Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, об'єм 

конструкції понад 1 до 2 м3, спосіб ущільнення вручну 

(влаштування монолітних упорів при зусиллі направленому до 

верху) 
0,016 

100 м3  

54 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність 

заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 200 1,632 

м3 

55 Влаштування хомутів                                                                          1 т 0,0838 

56 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, 

діаметр 20-22 мм 0,0838 

т 



1 2 3 

57 

Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, об'єм 

конструкції понад 1 до 2 м3, спосіб ущільнення вручну 

(влаштування монолітних упорів при зусиллі направленого до 

низу) 
0,012 

100 м3  

58 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність 

заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 200 1,224 

м3 

ІІ етап: 

1 2 3 

1 

Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у грунтах 

природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт 

[108 к.с.] 
1,85 

га 

2 

Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у грунтах 

природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі 

потужністю 79 кВт [108 к.с.] 
1,85 

га 

3 

Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і 

дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 

кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м 
1,85 

га 

4 

Спалювання з перетрушуванням валів з середнього чагарника, 

дрібнолісся і коріння викорчовувачами-збирачами на тракторі 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] 
1,85 

га 

5 

Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр 

стовбурів до 16 см 0,11 

100шт 

6 

Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр 

стовбурів до 24 см 0,08 

100шт 

7 

Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр 

стовбурів до 32 см 0,03 

100шт 

8 

Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від 

звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см 0,11 

100шт 

9 

Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від 

звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см 0,08 

100шт 

10 

Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від 

звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см 0,03 

100шт 

11 
Навантажування ділової деревини автокраном 

0,0451 

100 т 

12 
Перевезення дерев'яних конструкцій транспортом загального 

призначення (5,00 км)                                                                        т 
4,51 



1 2 3 

 

 

13 

Корчування пнів у грунтах природного залягання 

викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 

к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см 

 

 

0,19 
100 пнiв 

14 

Корчування пнів у грунтах природного залягання 

викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 

к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см 
0,03 

100 пнiв 

15 

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, 

місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 0,044 

100 т сміття 

16 
Перевезення сміття до 9 км 

4,4 

т 

17 
Розбирання асфальтобетонного покриття мехспособом 

0,3 
100м3 

18 
Розбирання чорного щебеневого покриття і основи 

0,36 
100м3 

19 

Демонтаж (К = 0,80). Улаштування бетонних плитних тротуарів із 

заповненням швів піском 0,34 

100м2 

20 
Розбирання щебеневого покриття і основи 

1,7 
100м3 

21 

Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або 

"зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 4,2 

1000м3 

22 

Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень 

з укосами, група грунтів 2(доробка грунту вручну) 1,94 
100м3 

23 

Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або 

"зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 3 1,437 

1000м3 

 

24 

 

Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень 

з укосами, група грунтів 3(доробка грунту вручну) 

 

 

       0,84 
100м3 

25 

Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або 

"зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 3 

(котловани під колодязі) 
0,087 

1000м3 

26 
Улаштування піщаної основи під трубопроводи 

40,9 

10 м3 

27 

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 

мм  8,243 

1000 м 
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28 
Труби поліетиленові  РЕ 100 (1,6МПА) , діаметр 160 мм 

8243 
м 

29 

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 300 

мм  0,003 
1000 м 

30 
Труби поліетиленові  РЕ 100 (1,6 МПа),  діаметр 315мм 

3 

м 

31 
Улаштування піщаної обсипки трубопроводів 

245 
10 м3 

32 
Улаштування гравійно-піщаної основи під колодязі 

1,3 
10 м3 

33 

Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних 

колодязів діаметром 1 м у сухих грунтах 5,065 
10 м3  

34 
Люк чавунний для колодязів легкий 

16 

шт 

35 
Люк чавунний для колодязів середний 

32 

шт 

36 
Люк чавунний для колодязів важкий 

10 
шт 

37 
Скоби ходові 

333,2 

кг 

38 
Влаштування випуклих упорів під колектор 

0,0576 
100 м3  

39 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність 

заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 200          м3 
5,8752 

40 
Встановлення арматурних сіток вручну 

0,151 
т 

41 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, 

діаметр 20-22 мм 0,151 

т 

42 

Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та 

сіток просторових діаметром 20-22 мм 0,151 
т 

43 
Улаштування увігнутих упорів під колектор 

0,0303 

100 м3  

44 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність 

заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 200         м3 
3,0906 
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45 

Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, об'єм 

конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну (влаштування 

опорних подушок під чавунні засувки) 0,02 

100 м3  

46 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 40 мм 2,04 

м3 

47 

Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних 

діаметром 150 мм 51 

шт 

48 

Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для 

води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм 51 

шт 

49 
Установлення вантузів одинарних 

11 

шт 

50 

Установлення поліетиленових фасонних частин: відведень, колін, 

патрубків, переходів 1,8 

10 шт 

51 
Відвід з раструбом 

1,8 
10шт 

52 

Укладання стальних  труб , діаметр труб 300 мм - футляр із 

півтруб 0,077 

1000 м 

 

53 

Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової 

ізоляції на стальні трубопроводи діаметром 300 мм 
 

 

0,077 1000 м 

54 
Різання труби 

154 

1м рiза 

55 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 

зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм 77 
м 

 

 

 

56 

Укладання стальних труб , діаметр труб 100 мм - футляр із 

півтруб 

 

 

 

0,126 
1000 м 

57 
Різання труби 

252 
1м рiза 

58 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 

зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм 126 

м 

59 

Укладання стальних  труб , діаметр труб 150 мм - футляр із 

півтруб 0,024 
1000 м 

60 
Різання труби 

48 

1м рiза 
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61 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 

зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 6 мм 24 

м 

62 

Укладання стальних труб , діаметр труб 250 мм - футляр із 

півтруб 0,03 
1000 м 

63 

Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової 

ізоляції на стальні трубопроводи діаметром 250 мм 0,03 
1000 м 

64 
Різання труби 

60 

1м рiза 

65 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 

зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм 30 

м 

66 

Укладання стальних труб , діаметр труб 500 мм - футляр із 

півтруб 0,02 
1000 м 

67 

Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової 

ізоляції на стальні трубопроводи діаметром 500 мм 0,02 

1000 м 

68 Різання труби                                                                             1м рiза 40 

69 

Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з 

опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, 

товщина стінки 10 мм 
20 

м 

70 

Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт 

[108 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунт. 2 4,793 
1000м3 

 

 

71 

Додавати на кожні наступні 5 м переміщення грунту [понад 5 м] 

для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 

кВт [108 к.с.], група грунтів 2 

 

 

4,793 
1000м3 

72 

Розпланування лишнього грунту вздовж траси бульдозерами 

потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, 

група грунтів 2 
1,122 

1000м3 

73 

Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 

м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група грунтів 2 1,122 
1000м3 

  КОЛОДЯЗЬ-ГАСИТЕЛЬ   

74 
Улаштування піщаної основи під колодязь 

0,023 

10 м3 

75 
Гідроізоляція бітумом 

0,018 
100м2 

76 
Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних 

колодязів діаметром 1,5 м у сухих грунтах                               10 м3 
0,109 
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77 
Люк чавунний для колодязів легкий 

1 
шт 

78 

Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, об'єм 

конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну 0,0013 

100 м3  

79 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність 

заповнювача більше 40 мм 0,1326 
м3 

80 

Укладання стальних водопровідних труб з гідравлічним 

випробуванням, діаметр труб 100 мм 0,0018 

1000 м 

81 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 

зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм 1,8 
м 

 

82 

Приварювання фланців до стальних трубопроводів діаметром 100 

мм  

2 
шт 

83 

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа 

[16 кгс/см2], діаметр 100 мм 2 
шт 

84 Сталь полосова                                                                                     т 0,00483 

85 
Сталь листова 

0,00471 
т 

86 
Болти,гайки, шайби 

0,000264 
т 

87 

Просте штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) 

розчином по каменю і бетону стін 0,0864 

100м2 

88 
Залізнення  

0,0864 
100м2 

89 

Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 

шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону 0,079 

100м2 

  ПОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ   

90 
Поновлення гравійного покриття товщиною 12 см 

0,485 
1000 м2 

91 

На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-21-1, 27-21-2, 

27-21-3 додавати або виключати 0,485 

1000 м2 

92 
Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з 

піщано-гравійної суміші, жорстви                                            100м3 
2,2 
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93 

Улаштування основи з чорного щебеню товщиною 8 см зі 

щільністю кам'яних матеріалів 2,5-2,9 т/м3 0,596 

1000м2 

94 

Щебінь чорний  на бітумах для улаштування основ 

автомобільних доріг, марка М600, фракція 10(15)-20(25) мм 6,556 
т 

95 

Щебінь чорний на бітумах для улаштування основ автомобільних 

доріг, марка М600, фракція 20-40 мм 92,976 
т 

96 

Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих 

асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А, Б, 

В, щільність щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3 0,596 

1000м2 

97 

При зміні товщини покриття на 0,5 см із гарячих 

асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А,Б,В 

зі щільністю щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-1 

додавати або виключати 
0,596 

1000м2 

98 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] 

(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах 

покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 65,978 

т 

99 
Улаштування монтажного шару піску 

0,0136 
100м3 

100 
Перемішування піска з цементом у співвідношенні 1:10 

0,0136 
100м3 

101 

Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів 

без добавок, марка 400 0,2244 

т 

102 

Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів 

брукування  0,34 
100м2 

103 
Плитка тротуарна 

34 
м2 

104 
Поновлення гравійного покриття будмайданчика товщиною 12 см 

0,555 
1000 м2 

105 

На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-21-1, 27-21-2, 

27-21-3 додавати або виключати 0,555 

1000 м2 

  ВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ ЯРИ   

106 

Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, об'єм 

конструкції понад 0,5 до 1 м3, спосіб ущільнення вручну 

(влаштування монолітної з/б опори №1)                                 100 м3 

0,0144 
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107 

 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300],  

крупність заповнювача  більше 40 мм, марка за морозостійкостю 

200 1,4688 

м3 

108 Встановлення арматурних сіток                                                        т 0,05738 

109 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 10 мм 0,0124 

т 

110 

Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та 

сіток просторових діаметром 10 мм 0,0124 
т 

111 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 16-18 мм                                                                                 т                                  
0,03282 

112 

Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та 

сіток просторових діаметром 16-18 мм 0,03282 

т 

113 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм 

0,01216 

т 

114 

Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та 

сіток просторових діаметром 8 мм 0,01216 

т 

115 

Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, об'єм 

конструкції понад 0,5 до 1 м3, спосіб ущільнення 

вручну(влаштування монолітної з/б опори №2) 
0,0115 

100 м3 

116 

 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300],  

крупність заповнювача  більше 40 мм, марка за морозостійкостю 

200 1,173 

м3 

117 
Встановлення арматурних сіток 

0,0394 
т 

118 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 10 мм 0,0124 

т 

119 

Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та 

сіток просторових діаметром 10 мм 0,0124 
т 

120 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 16-18 мм 0,02146 
т 

121 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та 

сіток просторових діаметром 16-18 мм               т 
0,02146 

 

122 

 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм       т 

 

0,00554 
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123 

Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та 

сіток просторових діаметром 8 мм 0,00554 

т 

124 

Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, об'єм 

конструкції понад 0,5 до 1 м3, спосіб ущільнення 

вручну(влаштування монолітної з/б опори №3) 
0,00552 

100 м3  

125 

 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300],  

крупність заповнювача  більше 40 мм, марка за морозостійкостю 

200 0,56304 

м3 

126 
Встановлення арматурних сіток  

0,01819 

т 

127 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 10 мм 0,0062 

т 

128 

Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та 

сіток просторових діаметром 10 мм 0,0062 
т 

129 

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 16-18 мм 0,00978 

т 

130 

Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та 

сіток просторових діаметром 16-18 мм 0,00978 

т 

131 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм 

0,00221 
т 

132 

Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та 

сіток просторових діаметром 8 мм 0,00221 
т 

133 

Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, об'єм 

конструкції понад 0,5 до 1 м3, спосіб ущільнення вручну 

(влаштування монолітної з/б опори №4) 0,00528 

100 м3  

134 

 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300],  

крупність заповнювача  більше 40 мм, марка за морозостійкостю 

200                                                                                                      м3 

0,53656 

 

135 

                                                                                                   

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 10 мм 
 

0,0062 
т 

136 

Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та 

сіток просторових діаметром 10 мм 0,0062 

т 

137 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 16-18 мм                                                                                  т 
0,00884 
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138 

Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та 

сіток просторових діаметром 16-18 мм 
 

 

0,00884 т 

139 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм 

0,00166 
т 

140 

Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та 

сіток просторових діаметром 8 мм 0,00166 
т 

  ДОРОЖНІ ЗНАКИ   

141 
Установлення дорожних знаків на металевих стояках 

0,02 

100шт 

142 
Опори дорожніх знаків 

2 
шт 

143 
Таблички 7.2.5, 7.2.6 

0,02 
100шт 

  
ВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕХОДУ ФІЛЬТРАТОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ 

ГАЗОПРОВІД ДІАМ.325ММ 45 АТМ. (ГК99-ГК100)   

144 

Укладання стальних водопровідних труб з гідравлічним 

випробуванням, діаметр труб 300 мм 0,006 

1000 м 

145 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 

зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм 6 

м 

146 

Укладання стальних  труб , діаметр труб 100 мм - футляр із 

півтруб 0,009 
1000 м 

147 
Різання труби 

18 
1м рiза 

 

148 

 

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 

зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 5 мм 

 

 

9 м 

  Влаштування переїзду для технологічного транспорту   

149 
Ущільнення грунту в траншеї трубопроводу вручну 

0,12 

100м3 

150 

Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень 

з укосами, група грунтів 2(влаштування корита глибиною до 

40см)                                                                                             100м3 

0,33 

151 

Улаштування одношарової основи товщиною 15 см із щебеню 

фракції 5-10мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею 

міцності на стиск понад 68,6 МПа [700 кгс/см2] до 98,1 МПа 

[1000 кгс/см2]                                                                            1000м2 

0,045 
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152 

На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-23-1, 27-23-2, 

27-23-3 додавати або виключати 0,045 

1000м2 

153 

Улаштування одношарової основи товщиною 15 см із щебеню 

фракції 5-10 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею 

міцності на стиск понад 68,6 МПа [700 кгс/см2] до 98,1 МПа 

[1000 кгс/см2] 
0,0395 

1000м2 

154 

На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-23-1, 27-23-2, 

27-23-3 додавати або виключати 0,0395 

1000м2 

155 

Улаштування доріг зі збірних залізобетонних плит площею до 3 

м2 0,0915 
100м3 

156 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність 

заповнювача більше 40 мм 9,15 

м3 

157 
Стрижнева арматура А-І 

0,54 

100кг 

158 
Стрижнева арматура А-ІІІ 

11,67 
100кг 

159 

Планування грунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з 

переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 0,033 

1000м3 

 

160 

Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 

м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група грунтів 2  

0,033 
1000м3 

161 
Установлення розпізнавальних знаків  

0,02 

100шт 

162 
Розпізнавальні знаки, розмір 710х560 мм 

0,02 
100шт 

 

При виконанні робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля. 

 

 

                                      Додаток  №3 

Довідка 

про кількість укладених трудових договорів з найманими працівниками  та розмір 

середньомісячної заробітної плати  за останні 6 місяців 



                 __________________________________________________________________ 
 

 Кількість 

найманих 

працівників 

Кількість 

укладених 

трудових 

угод 

Розмір 

ставки 

Розмір середньомісячної заробітної плати за 

попередні 6 місяців 

Фонд 

заробітної 

плати  І    ІІ    ІІІ ІV V VI 

                    

  

 __________________                                                        _______________ 

                 (посада, П-І-Б )                                                                                                                                       (підпис, м.п) 

 

                                                

 
 

 

 


