
                                                                                                   

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. 

Кармелюка), (вхідний номер 15053WX422832 № 254 (19.05.2015) від 19.05.2015 р. 

оголошення № 133357), затверджені протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від  

19.06.2015 р., а саме: 

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

пропозицій конкурсних торгів” маркування змінити на: „Не відкривати до 06.07.2015 р., 

13:30 год.” 

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

та розкриття конкурсних торгів» змінити на 06.07.2015 р. до 10:00 год. 

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

розкриття конкурсних торгів» змінити на 06.07.2015 р. о 13:30 год.   

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

конкурсних торгів” внести наступні доповнення: 

1) пункт щодо надання довідки про банкрутство доповнити:  «учасник має право надавати 

документи, видані в паперовому вигляді або сформовані в електронній формі у відповідності 

до законодавства)»; 

2) підпункти «в» і «г» щодо надання розширеного витягу та виписки з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців доповнити: учасник має право 

надавати документи, видані в паперовому вигляді або сформовані в електронній формі у 

відповідності до законодавства). 

5.  Додаток № 2 „Технічні вимоги (ТВ)” викласти у наступній редакції:   

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

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

читати  "або еквівалент". 

№ 

п/п 
Найменування  робіт і  витрат  

 Одиниця  

виміру 
Кількість 

1 2 3 4 

 

Розділ 1  Підготовчі роботи 

  

1 Розбирання бетонних бортових каменів 100 м 0,7 

2 
Розбирання асфальтобетонних покриттів 

механізованим способом 
100 м3 9,508 

3 
Розбирання асфальтобетонних покриттів 

механізованим способом тротуарів 
100 м3 0,809 

4 

Ремонт окремих ділянок  залізобетонних кілець 

оглядових каналізаційних колодязів, глибина 

колодязя до 3 м 

1 

колодязь 
47 



5 

Ремонт окремих ділянок  залізобетонних кілець 

дощоприймальних каналізаційних колодязів, глибина 

колодязя до 3 м 

1 

колодязь 
27 

6 
Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 
100 т сміт 19,66 

7 Навантаження сміття вручну 1 т 105 

8 Перевезення сміття до 5 км (без навантаження) т 2071 

 
Розділ 2 Дорожний одяг 

  

 
Підрозділ 1 Посилення 

  

9 
Установлення бортових каменів бетонних і 

залізобетонних при інших видах покриттів 
100 м 0,7 

10 Камені бортові БР 100х30х18 м 70 

11 
Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням 

нового матеріалу 
100 м2 9,51 

12 
Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих 

асфальтобетонних сумішей 
100 м2 47,54 

13 
На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 

норми 18-43-1 (Красх = 4) 
100 м2 47,54 

14 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон 

високопористий) (дорожній) (аеродромний), що 

застосовуються у нижніх шарах покриттів, 

крупнозернисті, марка 2 

т 651,298 

15 

Улаштування вирівнювального шару з 

асфальтобетонної суміші із застосуванням 

укладальників асфальтобетону 

100 т 4,28 

16 Розливання в'яжучих матеріалів 1т 1,4262 

17 Улаштування покриттів товщиною 4 см із ЩМА-10 100 м2 47,54 

18 
На кожні 0,5 см зміни товщини шару  виключати до 

норми 18-43-1 
100 м2 - 47,54 

19 Суміші щебенево – мастичні ЩМА - 10 т 416,308 

 
Розділ 3  Тротуари 

  



20 
Установлення бетонних поребриків на щебеневу 

основу 
м 650 

21 Вартість поребрика м 650 

22 
Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням 

нового матеріалу 
100 м2 20,22 

23 Перемішування піску  з цементом 1 м3 80,88 

24 
Портландцемент для бетону дорожніх та 

аеродромних покриттів без добавок, марка 400  
т 12,132 

25 
Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних 

елементів мощення (ФЕМ) 
100 м2 20,22 

26 Плитка бетонна, товщина 6 см м2 2042,22 

 
Розділ 4 Організація дорожнього руху  

  

27 Установлення дорожніх знаків на металевих стояках 100 знаків 0,12 

28 
При установленні додаткових щитків додавати до 

норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 
100 знаків 0,04 

29 Опори дорожніх знаків шт 12 

30 Вартість щитків дорожніх знаків 100 шт 0,16 

31 

Розмітка проїжджої частини емаллю переривчастою 

лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха та 

проміжку 1:3 (1.5) 

км 1,34 

32 

Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 

фарбою дорожньою по трафарету 

фарборозпилювачем ручним з використанням 

компресора та електростанції пересувної, тип лінії 

1.14.1 

1 м2 22,4 

33 Скляні кульки т 0,00984 

34 Фарба розміточна т 0,04428 

При виконанні робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля. 

 

Перший заступник директора Департаменту, 

голова комітету з конкурсних торгів                                                                 Білик В. Й.          



 

 

 


