
                                                                                                                                   

Замовник: Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

Зміни  до документації конкурсних торгів 

на закупівлю послуг: ДБН Д.1.1-1-2000 поточний ремонт (послуги з поточного ремонту 

доріг) (вхідний номер 12023WМ76734 ВДЗ № 22 (624) від 20.02.2012р. оголошення № 

075956), затверджені протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 02.03.2012р.: 

1. У п.1 розділу ІІІ „підготовка пропозицій конкурсних торгів” маркування змінити на „Не 

відкривати до 29.03.2012р., 13.00”. 

2. У п.1 розділу ІV „подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів” кінцевий строк 

подання пропозицій конкурсних торгів змінити на 29.03.2012 р. до 10.00 год. 

3. У п.2 розділу ІV „подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів” дату та час 

розкриття пропозицій конкурсних торгів змінити на 29.03.2012 р.о 13.00 год.   

4. У додатку № 2 „Технічні вимоги (ТВ)” змінити на наступні: 

1. Ремонт асфальтобетонного покриття обладнанням для ямкового ремонту доріг MAD 

Patcher  6,5 W(або еквівалент) – 2800 м2 

2. Ремонт тротуарної плитки – 298 м2 

3. Ремонт бордюру з улаштуванням нового – 110 м.п 

4. Профілювання та коткування щебеневих доріг без добавки нових матеріалів – 16000 м2 

5. Профілювання та коткування щебеневих доріг з добавкою щебня – 3900 м2. 

6. Профілювання та коткування щебеневих доріг з добавкою різаного асфальтобетону – 

5000 м2 
7. Ямковий ремонт площею до 5 м2,    h=5см  - 1040 м2 

8. Ямковий ремонт площею до 25 м2,  h=5см  - 2250 м2 

9. Ямковий ремонт площею до 5 м2,     h=7см - 1200 м2 

10. Ямковий ремонт площею до 25 м2, h=7см - 2300 м2 

11. Зрізка фрезою h=5см   - 2200 м2 

12. Зрізка фрезою h=7см   - 2000 м2 

13. Забивка глибоких ям асфальтобетоном – 42т 

14. Влаштування дорожнього корита екскаватором – 600 м2 

15. Влаштування підстилаю чого шару з щеня – 150 м3 

16. Влаштування нижнього шару покриття з великозернистого пористого асфальтобетону   

h=6см -700 м2   

17. Влаштування верхнього шару покриття з дрібнозернистого асфальтобетону h=5см - 

2800 м2 
18. Влаштування верхнього шару покриття з дрібнозернистого асфальтобетону h=7 см - 

2000 м2    
Поточний ремонт доріг здійснювати на пошкоджених ділянках доріг вулиць міста Івано-

Франківська (Додаток № 3). 

Виконавець робіт повинен мати сертифікат на матеріали та вироби. 

При виконанні робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля. 

 

 

Голова комітету з                                                 Саєвич М.Б. – заступник міського голови-          

конкурсних торгів                                                 директор Департаменту 

 


