


I. Загальні положення 
1 2 

1. Терміни, які вживаються в 
документації конкурсних 
торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання 
вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» 
(далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій 
документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, 
визначених Законом. 

2. Інформація про замовника 
торгів 

 

повне найменування Апеляційний суд Чернігівської області 
місцезнаходження м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2, 14000 

посадова особа замовника, 
уповноважена здійснювати 
зв'язок з учасниками 

Миткевич Людмила Вікторівна, секретар комітету з 
конкурсних торгів, 
Адреса: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2, 14000 
т./ф. (0462) 676297, inbox@cna.court.gov.ua 

3. Інформація про предмет 
закупівлі 

 

найменування предмета 
закупівлі 

Влаштування додаткових адміністративних (офісних) 
приміщень в частині горища будівлі  апеляційного суду 
Чернігівської області по вул. Гетьмана Полуботка, 2 в             
м. Чернігові - реконструкція 

вид предмета закупівлі Роботи  

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

Місце виконання робіт – будівля апеляційного суду 
Чернігівської області по вул. Гетьмана Полуботка, 2 в             
м. Чернігові Обсяг виконання робіт відповідно до умов 
документації конкурсних торгів. 

строк поставки товарів 
(надання послуг, виконання 
робіт). 

2014-2016 роки (в залежності від фінансування) 

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), в якій (яких) 
повинна бути розрахована і 
зазначена ціна пропозиції 
конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта 
України (гривня). 

7. Інформація про мову (мови), 
якою (якими) повинні бути  
складені пропозиції 
конкурсних торгів 

Усі документи, що готуються замовником, викладаються 
українською мовою. 

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання 
роз'яснень щодо документації 
конкурсних торгів 

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів 
(за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку 
подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до 
замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних 
торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення 
протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити 
його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до 
статті 10 цього Закону. 
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами 
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звернень 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 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 
звернень щодо документації конкурсних торгів замовник 
повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з 
викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і 
оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу 
відповідно до статті 10 цього Закону. 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції 
конкурсних торгів 
*Ця вимога не стосується 
учасників, які здійснюють 
діяльність без печатки згідно з 
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, або довіреністю (дорученням), 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 (юридична та 
фактична адреси), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери 
контактних телефонів, факсів;  
маркування: 

 "Не відкривати  до 10 год. 00 хв. 03.12.2014” 
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2. Зміст пропозиції 
конкурсних торгів 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником 
процедури закупівлі повинна складатися з: 
 - документів, які підтверджують повноваження посадової 
особи учасника або представника учасника процедури 
закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних 
торгів; 
- документів, які підтверджують повноваження посадової 
особи учасника або представника учасника процедури 
закупівлі на укладення договору; 
- документів, що підтверджують повноваження представника 
учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій 
конкурсних торгів відповідно до розділу 4 цієї документації 
конкурсних торгів (надається в разі присутності 
уповноваженого представника учасника під час розкриття 
пропозицій конкурсних торгів); 
- пропозиції конкурсних торгів за формою (Додаток 1 до цієї 
документації конкурсних торгів ); 
- документально підтвердженої інформації про відповідність 
учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 
Закону (Додаток 2 до цієї документації конкурсних торгів); 

- документально підтвердженої інформації про відсутність 
підстав для  відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі, 
відповідно до вимог статті 17 Закону (Додаток 3 до цієї 
документації конкурсних торгів); 
- документального підтвердження відповідності пропозиції 
конкурсних торгів учасника вимогам згідно з пунктом 7 
розділу 3 цієї документації конкурсних торгів; 
- згоди з істотними умовами договору про закупівлю, які 
зазначено в Додатку 5 до цієї документації конкурсних торгів; 
- розрахунок договірної ціни згідно з Правилами визначення  
вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, вимогами цієї 
документації конкурсних торгів, який має бути наданий у 
друкованому та електронному вигляді. 
- копію(ї) діючої(их) ліцензії(й), видану учаснику, засвідчену 
нотаріально, на провадження господарської діяльності; 
- у разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій 
в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про 
закупівлю, учасник надає довідку з переліком субпідрядних 
організацій, які передбачається залучити до виконання робіт.  

- інших документів відповідно до вимог цієї документації 
конкурсних торгів та додатків до неї. 
      Відсутність документів, передбачених в цьому пункті 
документації конкурсних торгів, розцінюється як 
невідповідність пропозиції Учасника умовам документації. 

3. Забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається. 

4. Умови повернення чи 
неповернення забезпечення 
пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається. 

5. Строк, протягом якого 
пропозиції конкурсних торгів є 

Пропозиції залишаються чинними протягом 90 (дев’яносто) 
днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
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дійсними До закінчення строку дії пропозиції замовник має право 

вимагати від учасника продовжити строк дії пропозиції. Запит 
та відповіді учасника подаються у письмовій формі. Учасник 
має право: 
- відхилити таку вимогу, 
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 
пропозиції конкурсних торгів. 

6. Кваліфікаційні критерії до 
учасників 

Відповідно до статті 16 Закону замовник встановлює 
наступні кваліфікаційні критерії:  

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 

необхідні знання та досвід; 
- наявність документально підтвердженого досвіду 

виконання аналогічних договорів; 
- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про 

фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з 
обслуговуючого банку про відсутність (наявність) 
заборгованості за кредитами).  

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним 
критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів 
надає документи відповідно до переліку документів, 
зазначених у Додатку 2 до цієї документації конкурсних 
торгів. 
Оцінка відповідності учасників встановленим кваліфікаційним 
критеріям здійснюється на підставі письмових документів, 
наданих учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів. 
Пропозиція конкурсних торгів, що не містить вказаних 
документів про відповідність учасника встановленим 
кваліфікаційним критеріям або зміст наданих документів не 
відповідає встановленим замовником вимогам, є такою, що не 
відповідає умовам документації конкурсних торгів. 
 

Відповідно до статті 17 Закону замовник приймає 
рішення про відмову учаснику в участі у процедурі 
закупівлі, у разі якщо: 

1) він має незаперечні докази того, що учасник або 
учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або 
погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій 
посадовій особі замовника, іншого державного органу 
винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на 
роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на 
прийняття рішення щодо визначення переможця процедури 
закупівлі або застосування замовником певної процедури 
закупівлі; 

2) службову (посадову) особу учасника або учасника 
попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або 
учасником попередньої кваліфікації представляти його 
інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну 
особу, яка є учасником або учасником попередньої 
кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до 
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відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель 
корупційного правопорушення;  

3) суб’єкт господарювання (учасник або учасник 
попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років 
притягувався до відповідальності за порушення, передбачене 
пунктом 4  частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону 
України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді 
вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 
спотворення результатів торгів (тендерів); 

4) фізична особа, яка є учасником або учасником 
попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений 
з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому законом порядку; 

5) службова (посадова) особа учасника або учасника 
попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або 
учасником попередньої кваліфікації представляти його 
інтереси під час проведення процедури закупівлі, була 
засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, 
судимість з якої не знято або не погашено у встановленому 
законом порядку; 

6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова 
пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є 
пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі 
та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів 
замовника;  

7) учасник або учасник попередньої кваліфікації 
визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та 
відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.   

2. Замовник може прийняти рішення про відмову 
учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у 
процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може 
відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, 
цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої 
кваліфікації) у разі, якщо: 

1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має 
заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових 
платежів); 

2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не 
провадить господарську діяльність відповідно до положень 
його статуту; 

3) учасник або учасник попередньої кваліфікації 
зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Для підтвердження відсутності підстав для відмови 
учаснику у участі в процедурі закупівлі відповідно до статті 17 
Закону учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів 
надає документи згідно з Додатком 3 до цієї документації 
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конкурсних торгів. 
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації,  
наданої учасником, до органів державної  влади, підприємств,  
установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі  
отримання достовірної інформації про його невідповідність 
вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, 
зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту 
зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої  
недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні  
результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє 
пропозицію конкурсних торгів такого 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 у Додатку 6 до цієї 
документації конкурсних торгів.  

Запропонована Учасником пропозиція конкурсних торгів 
повинна забезпечувати виконання технічного завдання, 
передбаченого Додатком 6 до цієї документації конкурсних 
торгів (інформація щодо обсягу робіт). 
При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на 
виконання підрядних робіт необхідно використовувати 
норми  СТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 
будівництва».  
Учасник визначає ціни згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила 
визначення вартості будівництва» з урахуванням всіх видів та 
обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції 
повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату 
податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, 
вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Остаточно 
виводиться  підсумкова ціна пропозиції. Вартість пропозиції 
конкурсних торгів повинна бути чітко визначена. 

Документальне підтвердження відповідності пропозиції 
учасника документації конкурсних торгів повинно мати: 

 договірну ціну; 
 пояснювальну записку; 
 розрахунки до документу «Договірна ціна»; 
 кошторисні розрахунки на окремі види витрат; 
 ЗКР на підрядні роботи  
 об’єктні кошториси на підрядні роботи  
 локальні кошториси на підрядні роботи   
 розрахунки вартості матеріальних ресурсів до 

локальних кошторисів;   
 розрахунки загальновиробничих витрат до 

локальних кошторисів. 
           Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати 
відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології 
виконання робіт, використання конкретних матеріалів і 
конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт,  з 
дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-
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монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки, 
безпечних умов праці та додержання вимог щодо застосування 
заходів із захисту довкілля.  
          При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на 
виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів 
приймається учасником за цінами, які не перевищують 
орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з 
урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів 
постачання.  
Пропозиція конкурсних торгів, що не відповідає Технічним 
вимогам, викладеним у Додатку 6 документації конкурсних 
торгів, буде відхилена як невідповідна вимогам Документації 
конкурсних торгів. 

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

Відкриті торги проводяться на предмет закупівлі в цілому. 

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 якщо вони отримані 
замовником до закінчення строку подання пропозицій 
конкурсних торгів. 
Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції 
конкурсних торгів не дозволяється. 

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 

м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2, кабінет № 204, 2-й 
поверх, 14000 

кінцевий строк подання 
пропозицій конкурсних 
торгів(дата, час) 

до  10 год. 00 xв. 03.12. 2014. 
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 

м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2, кабінет № 204, 2-й 
поверх, 14000 

дата та час розкриття 
пропозицій конкурсних торгів 

03.12.2014   11 год. 00 хв. 
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів 
замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені 
представники, а також представники засобів масової 
інформації та уповноважені представники громадських 
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об’єднань. 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 
(на вибір учасника): випискою з протоколу засновників, 
копією з наказу про призначення на посаду, довіреністю 
(дорученням) на участь у процедурі розкриття пропозицій 
конкурсних торгів.  

Для підтвердження особи такий представник повинен 
надати копію паспорта. 
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 
в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, 
встановленою 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 цього Закону. 
Для участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних 
торгів представники засобів масової інформації та учасники 
повинні до 10 години 03.12.2014 офіційно (на бланку, за 
підписом керівника організації) подати інформацію про своїх 
представників, які будуть присутні на процедурі розкриття 
пропозицій конкурсних торгів. 

 
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. 
Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які 
не було відхилено згідно із Законом, та з урахуванням інших 
вимог даної Документації конкурсних торгів. 
           Після розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник 
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вивчає пропозиції з метою визначення: 
- відсутності підстав для відмови участі в торгах відповідно ч.1 
ст.17 Закону; 
- відповідності пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційним  
критеріям, зазначеним у документації конкурсних торгів; 
- відповідності пропозиції вимогам Закону;  
- відповідності пропозиції технічним вимогам/умовам  
документації конкурсних торгів (за рішенням комітету можуть 
залучатись службові (посадові) особи структурних підрозділів 
замовника для надання консультацій з технічних питань, що 
зазначені в документації конкурсних торгів); 
- відповідності пропозиції іншим вимогам/умовам 
документації конкурсних торгів. 
         Пропозицією, яка відповідає умовам документації 
конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма 
термінами, умовами та вимогами документації конкурсних 
торгів. 
        Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних 
торгів, які не було відхилено згідно з Законом (у кількості не 
менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених 
у документації конкурсних торгів (Додаток 4 до цієї 
документації конкурсних торгів). 
           Загальний строк розгляду, оцінки та визначення 
переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати  
20 робочих днів з дня розкриття пропозицій 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. 
Помилки виправляються замовником у такій послідовності: 
при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, 
одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, 
ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна 
виправляється. Якщо в ціні за одиницю є явне зміщення 
десяткового розподілювача, в такому випадку призначена  
підсумкова ціна є визначальною, ціна за одиницю 
виправляється, при розходженні між сумами, вказаними 
прописом та в цифрах, сума прописом є визначальною. 
          Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних 
помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 

3. Інша інформація. 3.1. Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника означає суму 
коштів з урахуванням усіх податків та зборів, за яку учасник 
зобов’язується виконати повний комплекс робіт, передбачених 
документацією конкурсних торгів, та відповідно до договору 
передати замовнику. 
Учасник повинен зазначити у формі пропозиції конкурсних 
торгів згідно з Додатком 1 до цієї документації конкурсних 
торгів загальну вартість виконання робіт з ПДВ (словами і 
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цифрами), (та вказати у тому числі розмір податку на 
додану вартість), яка буде оголошена на процедурі розкриття 
пропозицій конкурсних торгів. 
До кінцевої вартості пропозиції конкурсних торгів 
включаються усі витрати учасника, в тому числі, прямі 
витрати, накладні витрати та прибуток, який учасник планує 
одержати при виконанні договору. 
Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначити відповідно 
до вимог кошторисної документації щодо технології надання 
послуг, використання конкретних матеріалів і конструкцій, 
якості ремонтно-будівельних робіт, а також з дотриманням 
діючих норм і правил виконання ремонтно-будівельних робіт, 
технічної експлуатації будівельної техніки, безпечних умов 
праці. 
Ціна пропозиції конкурсних торгів та всі її складові повинні 
бути чітко і остаточно визначені без будь-яких посилань, 
обмежень або застережень. 
Договірна ціна, що пропонується за умовами конкурсних 
торгів, є твердою та не підлягає перегляду за винятком 
випадків, передбачених законодавством України у сфері 
державних закупівель. 
Якщо документи та розрахунок ціни пропозиції конкурсних 
торгів учасника не відповідають умовам документації 
конкурсних торгів, пропозиція конкурсних торгів буде 
відхилена замовником як невідповідна. 
 Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів має бути 
наданий у друкованому вигляді та додатково в електронному 
вигляді на будь-якому носії інформації на базі програмного 
комплексу АВК-5 або іншому програмному комплексі, який 
рекомендований Мінрегіонбудом України та взаємодіє з АВК-
5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків 
договірних цін або у файлах інформаційних блоків даних 
(розширення.bdd) програмних комплексів, які взаємодіють з 
ним в частині передачі кошторисної документації та 
розрахунків договірних цін. 
3.2. Порядок дотримання конфіденційності 
Замовник протягом усього процесу здійснення процедури 
закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої 
учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій 
конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому 
органу, органам, що здійснюють державне регулювання та 
контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду. 
3.3. Заключні положення 
Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту 
та викладення вимог документації конкурсних торгів 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 конкурсних торгів та 
вимоги, викладені Замовником. 
У разі виникнення у учасників процедури закупівлі питань, що 
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не висвітлені у цій документації конкурсних торгів, комітет з 
конкурсних торгів при їх практичному обговоренні з 
учасниками процедури закупівлі та вирішенні керується 
Законом, а також іншими  чинними  нормативними-правовими 
актами України.  
Згідно з вимогами частини першої статті 14 Закону під час 
здійснення процедури закупівлі сторони мають право 
передавати  будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою 
факсимільного зв’язку з подальшим підтвердженням у 
письмовому вигляді. 
3.4. Учасник має право відвідати та оглянути об'єкт та 
дільницю, де передбачається виконання обсягів робіт згідно з 
документацією конкурсних торгів, а також отримати 
інформацію, яка може бути йому необхідна для підготовки 
пропозиції конкурсних торгів та укладання договору. Витрати 
на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти.  

4. Відхилення пропозиції 
конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 
1) учасник: 
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим 
статтею 16 цього 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 оприлюднення оголошення про 
проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про 
результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;  
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних 
торгів, 
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно із 
Законом; 
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох 
учасників. 
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у 
разі якщо: 
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів 
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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 усім учасникам 
протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником 
відповідного рішення. 

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. З метою забезпечення права на оскарження рішень 
замовника договір про закупівлю не може бути укладено 
раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції 
конкурсних торгів. 
Договір про закупівлю, укладений з порушенням зазначених 
строків, є нікчемним.  

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

1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі 
відповідно до положень Цивільного кодексу України та 
Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, 
визначених цим Законом.  

2. У разі здійснення закупівлі за рахунок коштів Державного 
бюджету України і місцевих бюджетів замовник має право 
передбачати в договорах про закупівлю здійснення 
попередньої оплати відповідно до вимог бюджетного 
законодавства.  

3. Учасник  переможець процедури закупівлі під час 
укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на 
провадження певного виду господарської діяльності, якщо 
отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого 
виду діяльності передбачено законодавством.  

4. Умови, які будуть обов’язково включені до договору, 
визначені в Додатку 5 до цієї документації конкурсних торгів. 
5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від 
змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за 
одиницю товару) 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; 
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2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж 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 в 
договорі; 

4) продовження строку дії договору та виконання 
зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання 
послуг у разі виникнення документально підтверджених 
об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у 
тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат 
замовника за умови, що такі зміни не призведуть до 
збільшення суми, визначеної в 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; 

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень 
частини шостої цієї статті. 

6. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в 
період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 
Закону, а також у разі його укладення з порушенням строків, 
передбачених абзацами третім, четвертим частини другої 
статті 31, абзацом четвертим частини п’ятої статті 36 та 
абзацом другим частини третьої статті 39 Закону, крім 
випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом 
скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону. 

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 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. 
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ДОДАТОК 1  
ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ  КОНКУРСНИХ ТОРГІВ " 

 
(Форма подається учасником на фірмовому бланку (в разі його наявності). Учасник не повинен 

відступати від даної форми.) 
Відомості про учасника процедури закупівлі 

Найменування учасника  
Керівник (ПІБ, посада, контактний телефон)  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для 
юридичної особи) 

  

Місцезнаходження (для юридичної особи)/   
Найменування банку (банків), що 
обслуговує учасника; 
поточний (розрахунковий) рахунок;  
МФО 

 

Факс  
Електронна адреса  
Інша інформація  

                                                    
          1. Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на 
закупівлю робіт по об’єкту: „Влаштування додаткових адміністративних (офісних) приміщень в 
частині горища будівлі апеляційного суду Чернігівської області по вул. Гетьмана Полуботка,                   
в  м. Чернігові – реконструкція” згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів. 
Вивчивши всі вимоги Замовника на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на 
підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та 
Договору на загальну суму (грн.):  
цифрами __________________________________________________________________  
прописом  _________________________________________________________________ 
в т.ч. ПДВ _________________________________________________________________ 
(якщо учасник платник ПДВ) 
2. Гарантуємо якість виконаних робіт на основні конструктивні елементи після прийняття  
об’єкта в експлуатацію протягом _______  років. 
3. Умови оплати ( відстрочка платежу) до _______ днів. 
4. 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 про закупівлю. 
5. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати розкриття 
пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути 
акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 
6.Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником 
не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції,  але не раніше ніж через 10 днів  з дати 
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції 
конкурсних торгів. 
7. У разі акцепту нашої пропозиції, під час виконання Договору ми згодні дотримуватись вимог 
щодо необхідності застосування заходів захисту довкілля. 

«____» ____________ 2014 р. 
(дата заповнення пропозиції) 

(П.І.Б. посада, підпис ) М. П.   
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ДОДАТОК 2 
 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДО УЧАСНИКІВ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОСІБ  
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО  ПІДТВЕРДЖЕННЯ   ВІДПОВІДНОСТІ   УЧАСНИКІВ 

ВСТАНОВЛЕНИМ КРИТЕРІЯМ  
 

Кваліфікаційні критерії, 
встановлені замовником 

відповідно до статті 16 Закону 

Перелік документів та інформації, необхідні для оцінки 
відповідності учасників встановленим критеріям  

1. Наявність  обладнання  та  
матеріально-технічної бази 

 Довідка у формі табл. 1.1, яка містить інформацію про 
основні типи обладнання, будівельні машини і механізми (із 
зазначенням марок, типів, моделей, кількості одиниць, року 
випуску), що передбачається використовувати для 
виконання замовлення, з наданням копій документів, що 
підтверджують право власності або користування (копія 
бухгалтерського документу, що свідчить про наявність на 
балансі даного обладнання або копія договору оренди або 
копія договору купівлі-продажу), завірені печаткою 
Учасника. У разі використання не власного, а орендованого 
обладнання, надаються копії договорів оренди тощо. 

2. Наявність працівників  
відповідної кваліфікації, які  
мають необхідні знання та досвід. 

 Довідка у формі табл.1.2 про наявність працівників 
відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та 
досвід роботи. Довідка повинна містити інформацію про 
інженерно-технічних працівників та робочих будівельних 
професій, а саме: для інженерно технічних працівників – 
посада, спеціальність, до довідки обов’язково надається 
копія штатного розпису, копії трудових книжок, копії 
трудових угод (якщо такі мають місце бути) усіх 
працівників, зазначених в довідці. 
У довідці також зазначається загальна кількість працівників. 

3. Наявність документально  
підтвердженого досвіду  
виконання аналогічних договорів. 

 Довідка у формі табл.1.3, що містить інформацію про 
виконання договорів (не менше двох) на будівництво, 
реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів. 

4. Наявність фінансової 
спроможності (баланс, звіт про 
фінансові результати, звіт про рух 
грошових коштів, довідка з 
обслуговуючого банку про 
відсутність (наявність) 
заборгованості за кредитами). 

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) 
заборгованості за кредитами. 
- копії (для юридичних осіб, завірені в установленому 
порядку) за 2013 рік:  
а) баланс (станом на 1 січня 2014 р) ,  
б) звіт про фінансові результати (станом на 1 січня 2014р), 
в) звіт про рух грошових коштів (станом на 1 січня 2014р),  
- копії (для юридичних осіб, завірені в установленому 
порядку) за 2014 рік:  
а) баланс (станом на 1 жовтня 2014р, (за 9 міс.),  
б) звіт про фінансові результати (станом на 1жовтня 2014р, 
(за 9 міс.), 
- копії (для фізичних осіб - підприємців, завірені в 
установленому порядку): 
а) податкова декларація платника єдиного податку – 
фізичної особи підприємця за 2013 рік або податкова  
 декларація  про майновий стан і доходи за 2013 рік. 
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Відповідно до частини 4 статті 16 Закону документи, що 
не передбачені законодавством для учасників – фізичних 
осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не 
подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. 

 
 Таблиця 1.1 

ДОВІДКА  
ПРО ОСНОВНІ ТИПИ ОБЛАДНАННЯ, БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ (ІЗ 

ЗАЗНАЧЕННЯМ МАРОК, ТИПІВ, МОДЕЛЕЙ, КІЛЬКОСТІ ОДИНИЦЬ, РОКУ 
ВИПУСКУ), ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ 

 

№ 
з/п 

Тип обладнання, 
будівельних машин 

та механізмів, 
виробничих 
потужностей 

Модель і вік 
устаткування, 
будівельних 
машин та 
механізмів,  

років   

Стан (в робочому 
стані, потребує 
ремонту, інш.), 

кількість 
наявних одиниць  

Власне, 
орендоване  

(назва 
орендодавця), 
буде придбане   

(назва 
постачальника) 

1 
2 

… 
    

 

Посада, П.І.Б. уповноваженої особи  
учасника                                      Підпис 
 
                                                                                                                М.П. 
 

 
Таблиця 1.2 

ДОВІДКА  
ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ ТА ДОСВІД КЕРІВНИКІВ ТА ІТР  

 

№
№ 
з/п 

Повна назва 
посади 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

Загальний 
стаж роботи у 
будівництві, 

років 

Освіта і 
спеціальність  

Досвід роботи 
на аналогічній 

посаді,  
років 

      
      

 
 

ДОВІДКА  
ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ ФАХІВЦІВ РОБОЧИХ ПРОФЕСІЙ  

 
Посада Розряд Досвід роботи 

менше 3 років від 3 до 10 років більше 10 років Разом 
   

 

Посада, П.І.Б. уповноваженої особи 
учасника             Підпис 
 

                                                               М.П. 
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Таблиця 1.3  ДОВІДКА ЩОДО ВИКОНАННЯ АНАЛОГІЧНИХ ДОГОВОРІВ  
 

Рік 
виконання 

Найменування 
об’єкту 

будівництва/ 
реконструкції/ 
капітального 
ремонту 

Назва замовника 
Адреса та телефон 

замовника 

Обсяги 
будівельних робіт  

тис. грн. 

     
     
     
 
Посада, П.І.Б. уповноваженої особи 
учасника                                               Підпис 
 
                                                                                                                          М.П. 

 
ДОДАТОК 3 

 
ВІДСУТНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ УЧАСНИКУ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ  

 
Для документального підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах 

відповідно до частини 1 статті 17 Закону, учасник у складі своєї пропозиції надає наступні 
документи: 
- гарантійний лист від учасника, складений у довільний формі (за підписом та печаткою 
учасника), у якому учасник гарантує відсутність обставин, передбачених п.п. 1-6 частини 1 
статті 17 Закону; 
- документ, що підтверджує право уповноваженої особи учасника на укладання договору про 
закупівлю; 
- копія довідки інформаційного центру МВС України про відсутність судимості посадової особи 
Учасника, уповноваженої на  підписання договору про закупівлю та уповноваженої бути на 
процедурі розкриття пропозицій, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття 
пропозицій конкурсних торгів; 
- довідка учасника в довільній формі про непритягнення учасника протягом останніх трьох років 
до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, 
пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення 
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). 
- документ з Єдиної бази даних, що учасник не є банкрутом, виданий не раніше дати 
оприлюднення на веб-порталі оголошення про проведення процедури закупівлі (оригінал або 
завірена учасником копія Інформаційної довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких 
порушено провадження у справі про банкрутств, виданої територіальним органом з питань 
банкрутства  Міністерства юстиції України, або витяг з Єдиного реєстру підприємств, щодо 
яких порушено провадження у справі про банкрутство, виданий державним підприємством 
«Інформаційний центр» Міністерства юстиції України або його філією). 
- довідку в довільній формі про те, що учасник підтверджує, що відносно нього не відкрито 
ліквідаційну процедуру. 
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Для документального підтвердження відсутності  обставин, зазначених  у частині 

2 статті 17 Закону, учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи: 
- оригінал довідки ДПІ (у разі зміни законодавства надати довідку з Уповноваженного органу 
відповідно до діючих нормативних актів України) про відсутність заборгованості з обов’язкових 
платежів до бюджету, дійсну на дату її подання учасником (Довідка про відсутність 
заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби); 
- нотаріально завірена копія Статуту (зі змінами у разі їх наявності) або іншого установчого 
документа. У разі якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно 
надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи  (для юридичних осіб); 
- довідка в довільній формі, в якій учасник має зазначити місце реєстрації та підтвердити факт, 
що він не зареєстрований на території, яка віднесена до переліку ошфорних зон, затверджена 
Розпорядженням КМУ від 23.02.2011р. №143-р.  
 
Інші документи: 

а) завірена підписом уповноваженої особи та печаткою учасника довідка, складена у 
довільній формі, з відомостями про підприємство – реквізити (адреса – юридична та фактична, 
номер телефону, факсу, банківські реквізити); керівництво (посада, фамілія, ім’я, по батькові, 
контактний телефон – для юридичних осіб); форма власності та юридичний статус; 

б) витяг (або нотаріально завірена копія) з Єдиного державного реестру  юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців  (виданий не раніше дати оприлюднення на веб-порталі оголошення 
про проведення процедури закупівлі). 

в) витяг з Реєстру платників податку на додану вартість (або копія свідоцтва про реєстрацію 
платника ПДВ, за умови що не було внесення змін до Реєстру платника ПДВ, а також 
виникнення змін у даних про платників ПДВ (завірена в установленому порядку), або витяг з 
Реєстру платників єдиного податку (або копія свідоцтва платників єдиного податку, за умови що 
не було внесення змін до  Реєстру платників єдиного податку). 

г) лист-погодження з основними умовами договору, викладеними у Додатку 5. 
д) довідка з переліком субпідрядних організацій, які передбачається  залучити до виконання 

робіт, з обов’язковим наданням нотаріально засвідчених копій дозволів та копій ліцензій таких 
субпідрядних організацій (з переліком робіт) на провадження господарської діяльності, 
необхідних для виконання робіт (дозволи та ліцензії повинні бути чинними протягом строку 
виконання робіт). 

 
 

ДОДАТОК 4 
 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 
 
               Оцінка пропозицій здійснюється за критеріями: 

- ціна; 
- гарантійний термін якості виконаних робіт на основні конструктивні елементи 

після прийняття об’єкта в експлуатацію; 
- умови оплати (відстрочка платежу). 

                                 
Методика оцінки. 
Кількість балів за критерієм "ціна" визначається наступним чином.  
Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально 
можлива кількість балів.  
Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою: 
Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 85, де 
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Бобчисл   - обчислювана кількість балів; 
Цmin - найнижче значення за критерієм "ціна"; 
Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого 
обчислюється; 
85 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна". 
 
Кількість балів за критерієм «гарантійний термін якості виконаних робіт на основні 
конструктивні елементи після прийняття об’єкта в експлуатацію» визначається 
наступним чином.  
Пропозиція конкурсних торгів, в який вказаний найвигідніший (найвищий) гарантійний термін 
якості виконаних робіт після прийняття об’єкта в експлуатацію (років), присвоюється 
максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів 
визначається за формулою: 
Б г.т.обчисл = Гтобчисл/ Гтmax * 5, де 
Б г.т.обчисл   - обчислювана кількість балів;  
Гтобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого 
обчислюється; 
Гтmax - найвище значення за критерієм "гарантійний термін якості виконаних робіт на основні 
конструктивні елементи після прийняття об’єкта в експлуатацію"; 
5 - максимально можлива кількість балів за критерієм "гарантійний термін якості 
виконаних робіт на основні конструктивні елементи після прийняття об’єкта в 
експлуатацію". 
Гарантійний термін якості виконаних робіт на основні конструктивні елементи після 
прийняття об’єкта в експлуатацію  повинен бути не меншим ніж 10 років. 
 
 Кількість балів за критерієм умови оплати (відстрочка платежу) визначається наступним 
чином. Пропозиція конкурсних торгів, в який вказаний найдовший період відстрочки платежу, 
присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій 
конкурсних торгів визначається за формулою: 

Б обчисл  = Р обчисл  / Р макс *10, де 
Б обчисл  -   обчислювана кількість балів; 
Р макс – найдовший термін відстрочки платежу; 
Р обчисл – термін відстрочки платежу  пропозиції, кількість балів для якої обчислюється.     

10 - максимально можлива кількість балів за критерієм умови оплати (відстрочка 
платежу). 

 
Найбільш економічно вигідною пропозицією є пропозиція, яка набрала максимально 

можливу кількість балів за сумою балів за всіма критеріями. У випадку однакового значення 
показника, 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. 

 
 

ДОДАТОК  5 
Істотними умовами договору про закупівлю є: 

1 Предмет договору 1. За цим договором підрядник зобов’язується на свій ризик, 
своїми силами та засобами виконати роботи                         по 
об’єкту „Влаштування додаткових адміністративних 
(офісних) приміщень в частині горища будівлі апеляційного 
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суду Чернігівської області по вул. Гетьмана Полуботка,  2  в  
м. Чернігові - реконструкція” та здати цей об’єкт замовнику у 
встановлений строк, а замовник зобов’язується прийняти 
об’єкт та виконані будівельні роботи та оплатити їх в 
порядку, визначеному цим договором.   

2. Якість робіт 2. Підрядник зобов'язаний:  
2.1.виконувати усі роботи з додержанням державних норм і 
стандартів України в будівництві; 
2.2. гарантувати якість виконаних робіт на основні 
конструктивні елементи протягом _____* років після 
прийняття об’єкта в експлуатацію;   
2.3. своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини; 
2.4. роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх 
виконання, повинні відповідати державним стандартам, 
будівельним нормам, іншим нормативним документам, 
документації та договору підряду; 
2.5. з метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, 
матеріальних ресурсів установленим вимогам замовник 
здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт 
відповідно до п. 1 ст. 849 Цивільного кодексу. 
2.6. Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт 
забезпечується шляхом: 
 - проведення експертизи відповідності робіт і матеріальних 
ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залученням 
незалежних експертів; 
- участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) 
відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим 
вимогам; 
- проведення перевірок наявності у підрядника документів 
(дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних 
для виконання робіт; 
- перевірки ведення документації про виконання договору 
підряду та виконання підрядником вказівок і приписів 
уповноважених державних органів стосовно якості виконаних 
робіт і матеріальних ресурсів. 
2.7. для здійснення технічного нагляду та контролю за 
виконанням робіт (капітального ремонту об'єкта), підрядник 
зобов'язаний на вимогу замовника - надавати йому необхідні 
інформацію та документи.  
2.8. у разі виявлення невідповідності виконаних робіт 
установленим вимогам підрядник усуває допущені недоліки. 
* кількість років, протягом яких підрядник гарантує якість 
виконаних робіт на основні конструктивні елементи після 
прийняття об’єкта в експлуатацію та зазначається згідно 
наданій ним пропозиції конкурсних торгів, яка  акцептована.  
2.9. у випадку виявлення замовником невідповідності 
матеріальних ресурсів встановленим вимогам, підрядник 
зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів. 
2.10. роботи, виконані з використанням матеріальних 
ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, 
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замовником не оплачуються. 
2.11. у разі залучення до виконання робіт субпідрядних 
організацій для виконання робіт в обсязі не менше ніж 20 
відсотків вартості договору про закупівлю, учасник надає 
інформацію щодо субпідрядних організацій, які 
передбачається залучити до виконання робіт. 

3. Ціна договору 3.1. Ціна цього договору становить ______________гривень,  
у тому числі ПДВ __________________________ 
Ціна договору є твердою та не підлягає перегляду, за 
винятком випадків, передбаченими частиною п’ятою статті 40 
Закону України «Про здійснення державних закупівель». 
Зміни до договору щодо істотних умов договору можуть бути 
внесені шляхом укладання додаткової угоди виключно  на 
підставі випадків, визначених частиною п’ятою статті 40 
Закону, зокрема: 
- узгодженої зміни ціни в бік зменшення; 
- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів 
пропорційно до змін таких ставок; 

- 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. 

4. Порядок здійснення оплати 4.1. Платіжні зобов’язання  по роках виникають за наявності 
відповідних бюджетних призначень. 
4.2.Замовник може надавати підряднику аванс в розмірі до 30 
відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник 
зобов’язується використати одержаний аванс на придбання і 
постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, 
конструкцій, виробів та інших матеріально-технічних 
ресурсів протягом трьох місяців після одержання авансу, що 
буде підтверджено актами виконаних робіт або накладними, 
але не пізніше 15 грудня 2014р. По закінченні даного терміну  
невикористанні суми авансу повертаються замовнику, але не 
пізніше 15 грудня 2014 р. Також, аванс може надаватись 
замовником протягом договірного періоду за умови закриття 
попередньої суми авансу, у розмірі не більше 30 % 
залишкової вартості річного обсягу робіт. 
4.3. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі 
документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість, якими є 
акти виконаних робіт Ф2, Ф2-В, Ф3. Документи про виконані 
роботи та їх вартість складаються і підписуються 
підрядником по мірі виконання робіт та передаються 
замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі 
відсутності зауважень підписує їх.  
4.4. Оплату виконаних робіт замовник проводить поетапно по 
мірі надходження з бюджету цільових коштів на оплату 
видатків для виконання будівельних робіт в сумі, що не 
перевищує розмір фактичного надходження коштів з 
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бюджету. Подальша оплата виконаних робіт здійснюється при 
наступних надходженнях коштів з бюджету до проведення 
повного  розрахунку (умова із відкладною обставиною 
відповідно до ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України).  
Можлива відстрочка платежу до          днів.   

4.5. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до 
оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів, або 
неправильного застосування кошторисних норм, поточних 
цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну 
виконаних робіт, замовник має право за участю підрядника 
скоригувати суму, що підлягає сплаті. 

5. Строки та місце виконання 
робіт 

 2014-2016 роки ( в залежності від фінансування); 
будівля апеляційного суду Чернігівської області по вул. 

Гетьмана Полуботка, 2 в  м. Чернігові 
6. Права та обов’язки Сторін 6.1.Замовник має право: 

6.1.1 відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі 
виявлення недоліків, які виключають  можливість їх 
використання відповідно до призначення; 

6.1.2 здійснювати у будь-який час, не втручаючись у 
господарську діяльність підрядника, технічний нагляд і 
контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами 
виконання робіт; 

6.1.3 вимагати безоплатного виправлення недоліків, що 
виникли внаслідок допущених підрядником порушень, 
або виправити за допомогою третьої сторони, якщо 
інше не передбачено договором підряду. У такому разі 
збитки, завдані замовнику, відшкодовуються 
підрядником, у тому числі за рахунок відповідного 
зниження договірної ціни; 

6.1.4 розірвати договір підряду в односторонньому порядку 
та вимагати відшкодування збитків, у разі: 

6.1.4.1 порушення строків здачі робіт та використання 
наданого замовником авансу; 

6.1.4.2 виявлення замовником недоліків, які унеможливлюють 
використання об’єкту за  призначенням; 

6.1.4.3 якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або 
виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у 
строк, визначений договором підряду, стає 
неможливим; 

6.1.5 вимагати відшкодування завданих йому збитків, 
зумовлених порушенням договору підряду; 

6.1.6 замовник також має інші права, передбачені договором 
підряду, Цивільним і Господарським кодексами 
України та іншими актами законодавства. 

 
6.2 Замовник зобов'язаний: 
6.2.1 надати підряднику будівельний майданчик (фронт 

робіт), передати дозвільну та іншу документацію 
відповідно до договору підряду; 
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6.2.2 прийняти в установленому порядку виконані роботи та 

оплатити їх; 
6.2.3 повідомити підрядника про виявлені недоліки в роботі. 
 
6.3 Підрядник має право: 
6.3.1 на відшкодування завданих йому збитків відповідно до 

законодавства та договору підряду; 
6.3.2 ініціювати внесення обґрунтованих змін у договір 

підряду; 
6.3.3 підрядник має також інші права, передбачені 

договором підряду, Цивільним і Господарським 
кодексами України та іншими актами законодавства. 

 
6.4 Підрядник зобов'язаний:  
6.4.1. виконувати усі роботи з додержання державних норм і 

стандартів України в будівництві; 
6.4.2. передати замовнику у порядку, передбаченому 

законодавством та договором підряду, закінчені 
роботи; 

6.4.3. у випадку розірвання договору в односторонньому 
порядку, на вимогу замовника,  
компенсувати збитки та виплатити штраф у розмірі 1 
% від основної суми договору. 

6.4.4. з початку реконструкції і до прийняття об’єкта в 
експлуатацію охороняти виконані конструкції, 
устаткування, будівельні матеріали та інші цінності, 
які знаходяться на об’єкті; 

6.4.5. протягом гарантійного строку відповідати за усі 
дефекти, які допущені з вини підрядника, встановлені 
незалежною комісією, та ліквідує дефекти за власний 
рахунок по письмовій  вимозі замовника;  

6.4.6. вжити заходів щодо недопущення передачі без згоди 
замовника документації (примірників, копій) третім 
особам, в іншому разі підрядник сплачує штраф у 
розмірі 1 % від загальної вартості робіт; 

6.4.7. своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його 
вини; 

6.4.8. відшкодувати відповідно до законодавства та договору 
підряду завдані замовнику збитки; 

6.4.9. інформувати в установленому порядку замовника про 
хід виконання зобов'язань за договором підряду, 
обставини, що перешкоджають його виконанню, а 
також про заходи, необхідні для їх усунення; 

6.4.10. на вимогу замовника надавати останньому документи 
первинної бухгалтерської звітності (виробничі та 
бухгалтерські звіти, фактичні загально-будівельні та 
адміністративні витрати, накладні витрати по 
транспорту, механізмах та матеріалах, затверджений 
перелік основних    фондів підприємства);  

6.4.11. на вимогу замовника двічі на місяць надавати 
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замовнику акти виконаних робіт по формі КБ-2 та 
нести відповідальність, передбачену чинним 
законодавством, за достовірність наданих відомостей;  

6.4.12. вести накопичуючі відомості і надавати їх на вимогу 
замовника; 

6.4.13. забезпечити страхування ризиків випадкового 
знищення або пошкодження об’єкта; 

6.4.14. додержуватися вимог щодо необхідності застосування 
заходів із захисту довкілля, а саме: 

 запобігати утворенню та зменшувати обсяги 
будівельних  відходів; 

 не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших 
хімічних речовин на ґрунт; 

 під час експлуатації будівельних машин і механізмів 
здійснювати заходи щодо зниження  токсичності 
викидів; 

 ощадливо використовувати воду та електроенергію. 
6.4.15. виконувати належним чином інші зобов'язання, 

передбачені договором підряду, Цивільним і 
Господарським кодексами України та іншими актами 
законодавства. 

7. Відповідальність сторін 
 

7.1. За порушення зобов’язань за договором підрядник несе 
наступну відповідальність 
7.1.1 за порушення умов зобов’язання щодо якості робіт, 

виявлених недоліків стягується штраф у розмірі двадцяти 
відсотків вартості неякісних робіт; 

7.1.2. за порушення строків виконання зобов’язання, 
       зокрема строків здачі робіт, на вимогу замовника,  
      стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт,  
       з яких допущено прострочення виконання за кожний  
       день прострочення, а за прострочення понад  
       тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі  
       семи відсотків вказаної вартості; 
7.1.3. за порушення строку складення та передачі замовнику 

календарного графіку виконання робіт   підрядник 
сплачує замовнику штраф в розмірі одного відсотка від 
суми отриманого авансу; 

7.1.4.за порушення строку повернення замовнику 
невикористаної суми авансу, на вимогу замовника 
підрядник  зобов’язаний сплатити замовнику пеню в 
розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку 
України від невикористаної та неповерненої суми авансу 
за кожен день прострочення платежу, а за прострочення 
понад тридцять днів додатково стягується штраф у 
розмірі семи відсотків від вказаної суми авансу; 

7.1.5 За кожен день прострочки термінів, зазначених у 
графіках виконання робіт, поставки обладнання, на 
вимогу замовника підрядник сплачує замовнику штраф у 
розмірі 0,5 % від невикористаної суми підрядником. 

7.1.6 У разі порушення підрядником строків усунення 
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виявлених замовником недоліків, підрядник  
зобов’язаний сплатити замовнику штраф у розмірі одного 
відсотка від загальної вартості робіт з капітального 
ремонту об’єкта. 

7.2. За порушення зобов’язань за договором підряду замовник 
несе наступну відповідальність 

7.2.1. у разі невиконання своїх обов’язків згідно даного 
      Договору замовник сплачує підряднику штраф у 
     розмірі однієї облікової ставки НБУ. Штрафні санкції 
      не встановлюються при відсутності фінансування 
      інвестором замовника/бюджетного фінансування та при 
недостатності 
      фінансуванні в межах лімітів, передбачених  даним 
      договором. 
7.3.Застосування господарських санкцій до сторони, яка 

порушила зобов'язання за договором підряду, не звільняє 
її від виконання зобов'язань. 

7.4.Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення 
конфліктних ситуацій шляхом переговорів. 

7.5.Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси 
іншої сторони, зобов'язана поновити їх не чекаючи 
пред'явлення їй претензії чи звернення до суду. 

7.6.По питанням, що не врегульовані даним договором 
підряду сторони керуються Цивільним та Господарським 
кодексами України, а також іншими нормативними 
актами. 

8. Вирішення спорів 8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони 
зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів. 
8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори 
(розбіжності) вирішуються у судовому порядку. 

9. Строк дії Договору  9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання 
сторонами, платіжні зобов’язання по роках виникають за 
наявності відповідних бюджетних призначень.  
В частині виконання зобов’язань щодо виконання робіт – до 
повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим 
Договором. 
9.2. Строк дії договору – з моменту укладення та до 
31.12.2016 року. 
Можливо продовження строку дії договору та виконання 
зобов’язань щодо  виконання робіт у разі виникнення 
документально підтверджених об’єктивних обставин, що 
спричинили таке продовження, у тому числі непереборної 
сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що 
такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в 
договорі; 
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ДОДАТОК  6 

 

№ 
п/п 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

  загальнобудівельні роботи   
  

   Роздiл 1. Стiни   

1 Кладка окремих дiлянок цегляних стiн і закладення прорiзiв в цегляних 
стiнах при об'ємi кладки в одному мiсцi до 5 м3 

м3 0,73

2 Армування мурування стiн та iнших конструкцiй т 0,023
3 Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли м3 1,88
4 Улаштування металевих перемичок у пробиваних прорізах т 0,13321
5 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 0,05
6 Розбирання цегляних стiн м3 1,6
7 Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м м3 1,6
8 Улаштування обшивки стін гiпсокартонними плитами по металевому 
каркас  

100м2 0,584

9 Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.100 мм м2 60,152
10 Пароізоляція плівкою 100м2 0,584

   Роздiл 2. Перекриття  

11 Виготовлення балок т 2,99936
12 Монтаж одиночних балок на вiдмiтцi до 25 м масою до 1 т т 2,99936
13 Швелери N10-14 iз сталi марки 18сп т 1,816464
14 Швелери N16-24 iз сталi марки 18пс т 0,87256
15 Товстолистовий прокат iз вуглецевої сталi звичайної якостi гарячекатаний з 

обрiзними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп  
т 0,185328

16 Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, 
клас А-1, дiаметр 12 мм  

т 0,028288

17 Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки 18пс, ширина поличок 110-
250 мм  

т 0,09672

18 Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, ферми та iн.] т 3,84592
19 Монтаж кроквяних i пiдкроквяних ферм т 2,42944
20 Монтаж зв'язок i розпiрок з одиночних i парних кутiв т 0,07696
21 Монтаж обойм ОБ-1 масою до 0,1 т т 0,3744
22 Монтаж стійок т 0,96512
23 Швелери N10-14 iз сталi марки 18сп т 0,92768
24 Швелери N16-24 iз сталi марки 18пс т 1,594112
25 Товстолистовий прокат iз вуглецевої сталi звичайної якостi гарячекатаний з 

обрiзними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп  
т 0,23088

26 Сортовий гарячекатаний прокат iз сталi вуглецевої звичайної якостi марки 
Ст3кп, круглий та квадратний, розмiр 52-70 мм  

т 0,693888

27 Сталь штабова кипляча, розмiр 40х4 мм  т 0,069888
28 Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки 18пс, ширина поличок 60-100 

мм 
т 0,329472

29 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 2,7
30 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115  100м2 2,7
31 Улаштування опорних плит ОП- 1,2  100м3 0,0024
32 Установлення закладних деталей вагою до 4 кг т 0,0353
33 Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм т 0,0192
34 Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток 

плоских дiаметром 5-6 мм 
т 0,0192

35 Укладання прогонiв iз брусiв м3 2,805
36 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар 100м2 2,86
37 Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати в один шар 100м2 2,86
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38 Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати на кожний наступний 

шар 
100м2 2,86

39 Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.150 мм м2 294,58
40 Пiдшивання стелi ГКЛ 100м2 3,721
41 Листи гiпсокартоннi  м2 390,705
42 Укладання по фермах дерев'яних балок iз брусiв м3 7,2
43 Установлення арматурних стикових накладок т 0,0352

   Роздiл 3. Покрiвля  

44 Розбирання покриття покрівлі з металочерепиці 100 м2 4,5
45 Розбирання оброблень і примикань 100 п.м. 1,92
46 Розбирання парапетних грат 100м 0,892
47 Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами 100м2 4,5
48 Розбирання дерев'яних мауерлатiв 100м2 4,5
49 Улаштування крокв і мауерлатів з колод м3 0,36
50 Розбирання кобилок і в"язей м3 0,762
51 Виготовлення та установлення крокв (кобилки) м3 0,162
52 Розбирання жолобiв 100м 0,43
53 Укрiплення кроквяних нiг розшиванням дошками з двох бокiв 100м 0,696
54 Укладання контрейки 100м2 4,5
55 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар 100м2 4,5
56 Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi "Монтерей" 100м2 4,5
57 Металочерепиця м2 468
58 Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 40-75 мм, III сорт (обрешітка) 
м3 1,43

59 Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.150 мм м2 177,48
60 Снігоуловлювач СУ, довж.2м шт 22
61 Цвяхи оцинковані 2х35 шт 2020,5
62 Цвяхи оцинковані шт 490,5
63 Планка конькова м 52
64 Сілікон (герметик) фл 9,9
65 Фарба спеціальна аерозольна фл 9,9
66 Шурупи самонарізні RA 4,9х27 шт 2754
67 Прокладка вбираюча м 344,25
68 Планка карнизна LR м 68
69 Планка захисту стіни м 16
70 Жолоб з накладкою м 12
71 Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз 

листової оцинкованої сталi 
100м2 0,02

72 Обгородження покрiвель перилами 100 м 0,892
73 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору огорожі за два рази 100м2 0,2676
74 Монтаж жолобiв пiдвiсних 100м 0,43
75 Муфта жолоба з вкладкою шт 15
76 Жолоб водостічний діам.150 мм м 43
77 Жолоб водостічний діам.150 мм (зворотнi матерiали) м 21,5

   Роздiл 4. Дверi   

78 Установлення дверних блоків т 0,067
79 Установлення анкерів для кріплення 

дверних коробок 
т 0,01

80 Двері металеві протипожежні з форнітурою, 
пофарбовані 

м2 1,89

81 Монтаж перегородок з алюмiнiєвих сплавiв 100м2 0,5451
82 Засклена перегородка з алюмінієвих сплавів м2 54,51
83 Заповнення дверних прорiзiв готовими iмпортними дверними блоками 

площею до 3 м2 з металлопластику "RENAU" [виробництво Германия] або 
"CONCORDE INTERNATIONAL" [виробництво США] у кам'яних стiнах 

100м2 0,0273

84 Заповнення дверних прорiзiв готовими iмпортними дверними блоками 
площею бiльше 3 м2 з металлопластику "RENAU" [виробництво Германия] 
або "CONCORDE INTERNATIONAL" [виробництво США] у кам'яних стiнах 

100м2 0,0315
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85 Блоки двернi металопластикові м2 5,88
86 Піна монтажна 0,75 л шт 0,84
87 Дюбель - шурупи з пластмасовими пробками 100шт 0,19
88 Установлення дверних блокiв у перегородках i дерев'яних нерублених 

стiнах, площа прорiзу до 3 м2 
100м2 0,1677

89 Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-88 iз дрiбнопорожнистим 
(гратчастим) заповненням щита, глухi (iз незакiнченим опоряджувальним 
покриттям олiфами i грунтiвками)(Ф326) 

шт 3

90 Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88 iз дрiбнопорожнистим 
(гратчастим) заповненням щита, глухi (iз незакiнченим опоряджувальним 
покриттям олiфами i грунтiвками)(Ф326) 

шт 7

91 Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х74 мм м 90,56
92 Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, однопольних комплект 10
93 Полiпшене фарбування бiлилами дерев'яних заповнень дверних прорiзiв в 

перегородках (полотна глухi) 
100м2 0,45279

94 Установлення дверних блокiв у перегородках i дерев'яних нерублених 
стiнах, площа прорiзу до 3 м2 

100м2 0,0196

95 Блоки двернi дерев'янi розм.1,5х0,7 iз дрiбнопорожнистим (гратчастим) 
заповненням щита, глухi (iз незакiнченим опоряджувальним покриттям 
олiфами i грунтiвками)(Ф326) 

шт 1

96 Блоки двернi дерев'янi розм.1,3х0,7 iз дрiбнопорожнистим (гратчастим) 
заповненням щита, глухi (iз незакiнченим опоряджувальним покриттям 
олiфами i грунтiвками)(Ф326) 

шт 1

97 Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х74 мм м 10,58
98 Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, однопольних комплект 2
99 Полiпшене фарбування бiлилами дерев'яних заповнень дверних прорiзiв в 

перегородках (полотна глухi) 
100м2 0,05292

   Роздiл 5. Вiкна   

100 Заповнення віконних прорізів житлових і громадських будівель готовими 
блоками з металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2 

100м2 0,0765

101 Вікно мансардне FAKRO (FTR-V EZU3) шт 7
102 Піна монтажна 0,75 л шт 2,9
103 Дюбель - шурупи з пластмасовими пробками 100шт 0,39
104 Герметик силіконовий шт 1,2
   Роздiл 6. Перегородки  

105 Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з 
обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в 
один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях 

100м2 3,817

106 Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.100 мм м2 133,722
107 Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.75 мм м2 255,612
108 Улаштування перегородок із ДСтП плити 100м2 0,424
109 Установлення шафових дверних блокiв 10шт 2,1
110 Блоки двернi шафнi двопольнi м2 39,5
111 Залiзнi вироби для блокiв дверей вбудованих шаф комплект 21
112 Улаштування перегородок каркасно- 

фiльончастих у санвузлах 
100м2 0,18

113 Петля накладна шт 8
114 Засувка накладна шт 4
   Роздiл 7. Підлоги  

  ТИП №1     

115 Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової 100м2 0,138
116 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (60 мм) 100м2 0,138
117 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних стяжок 100м2 0,138
118 Армування стяжки 100м2 0,138
119 Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, дiаметр 4 мм т 0,0322
120 Улаштування покриття на цементному розчинi з плиток керамiчних 

одноколiрних iз фарбником 
100м2 0,138

121 Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 100м 0,165
  ТИП №2     
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122 Улаштування дощатого покриття товщиною 36 мм під ламінат 100м2 1,909
123 Улаштування покриттів з ламінату 100м2 1,909
124 Ламінат м2 194,718
125 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на клеї КН-2 100м 1,91

  ТИП №3     

126 Улаштування дощатого покриття товщиною 36 мм 100м2 0,4615
127 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з ГКЛ 100м2 0,4615
128 Листи гiпсокартоннi вологостійкі м2 94,146
129 Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом на мастицi 

бiтумiноль, перший шар 
100м2 0,4615

130 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої 
суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,4615

131 Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 100м 0,552
  ТИП №4     

132 Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм 100м2 0,4072
133 Улаштування плiнтусiв дерев'яних 100м 0,41
   Роздiл 8. Сходи   

134 Виготовлення сходiв т 0,177528
135 Швелери N10-14 iз сталi марки 18сп т 0,116376
136 Сталь листова т 0,036816
137 Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки Ст3сп, ширина поличок 50-56 

мм 
т 0,024128

138 Монтаж сходiв прямолiнiйних т 0,177528
139 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 0,12
140 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 100м2 0,12
141 Установлення бруса м3 0,02
142 Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху 

до 4 м 
м3 0,58

143 Улаштування 2 шарів гіпсокартону 100м2 0,009
144 Гладке облицювання стiн, стовпiв, пiлястрiв i косякiв [без карнизних, 

плiнтусних i кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнiтури по 
цеглi i бетону плитками керамiчними глазурованими 

100м2 0,059

145 Засипка керамзитом м3 0,41
146 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв м3 0,12
147 Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок т 0,006
148 Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталі ВР-1, дiаметр 4 мм т 0,006
149 Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток 

плоских дiаметром 4 мм 
т 0,006

150 Улаштування покриття на цементному розчинi з плиток керамiчних 
одноколiрних iз фарбником 

100м2 0,026

151 Монтаж огорожі т 0,0515
152 Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi, пожежнi сходи т 0,0515
153 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 0,035
154 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 100м2 0,035
   Роздiл 9. Опорядження внутрішнє   

155 Шпаклювання стель ручним способом шпаклiвкою 100м2 2,509
156 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель 100м2 2,509
157 Грунтівка  кг 62,725
158 Шпаклівка  кг 602,16
159 Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 

сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 
100м2 2,509

160 Полiпшене штукатурення по сiтцi стелi без улаштування каркаса (в 
пробиваних прорізах) 

100м2 0,028

161 Полiпшене штукатурення вапняним розчином по каменю i бетону стiн 100м2 0,165
162 Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону 100м2 0,037
163 Гладке облицювання стiн, стовпiв, пiлястрiв i косякiв [без карнизних, 

плiнтусних i кутових плиток] без установлення плиток туалетної 
гарнiтури по ГКЛ плитками керамiчними глазурованими  

100м2 1,595
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164 Мастика СМ-11 кг 319
165 Церезит СЕ-33 - затирка для швів між плиткою т 0,0638
166 Оздоблювальне шпаклювання стiн ручним способом шпаклiвкою з 

урахуванням укосів 
100м2 4,15

167 Грунтівка  кг 103,75
168 Шпаклівка  кг 498
169 Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 

сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування, з 
урахуванням укосів 

100м2 4,15

170 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість 
ковша екскаватора 0,25 м3. 

100 т 0,1494

171 Навантаження смiття вручну 1 т 1,66
172 Перевезення сміття до 10 км т 16,6
  Роздiл 1. Водопровiд В1, В2,Т3  

1 Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних 
оцинкованих труб дiаметром 20 мм 

100м 0,08

2 Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiетиленових труб 
діаметром до 20 мм 

100м 0,57

3 Труби поліетиленовi багатошарові PERT-AI-PE-HD Multi Universal KAN therm 
дiам. 16х2,0 мм  

м 40,455

4 Труби поліетиленовi багатошарові PERT-AI-PE-HD Multi Universal KAN therm 
дiам. 20х2,0 мм 

м 10,788

5 Крани кульовi муфтовi, 11кч24п, дiаметр 20 мм шт 4
6 Крани кульовi муфтовi, 11кч24п, дiаметр 15 мм шт 11
7 Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних 
оцинкованих труб дiаметром 50 мм 

100м 0,04

8 Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] кг 8,5
9 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i 
гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм 

100м 0,12

10 Установлення кранiв пожежних дiаметром 50 мм шт 1
11 Установлення шафи пожежної 100шт 0,01
12 Шафа пожежна шт 1
13 Вогнегаситель порошковий ОП-5Б шт 2

   Роздiл 2. Каналiзацiя К1   

14 Установлення унiтазiв iз бачком безпосередньо приєднаним 10компл. 0,6
15 Унiтази "Компакт" керамічний з бачком в комплекті шт 6
16 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням холодної i гарячої 

води 
10компл. 0,6

17 Умивальники прямокутнi напiвфарфоровi та фарфоровi з верхньою 
камерою змiшування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та 
випуском, iз схованими встановлювальними поверхнями, iз спинкою, розмiр 
600х450х150 мм 

комплект 5

18 Умивальники прямокутнi напiвфарфоровi та фарфоровi з верхньою 
камерою змiшування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та 
випуском, iз схованими встановлювальними поверхнями, iз спинкою, розмiр 
400-500х300х135 мм  

комплект 1

19 Установлення раковин 10компл. 0,1
20 Раковини РСВ-1 сталевi емальованi з спинкою, що вiддiляється, 

крiпленнями, сифоном та краном водорозбiрним КВ-15, розмiр 500х400х410 
мм 

шт 1

2
1 
Установлення пiддонiв душових чавунних i стальних мiлких 10компл. 0,1

22 Пiддони душовi сталевi емальованi мiлкi ПМС-2 з вирiвнювачем 
електричних потенцiалiв, розмiр 800х800х158 мм 

шт 1

23 Установлення змiшувачiв 10шт 0,1
24 Змiшувачi для умивальникiв, комплект 7
25 Змiшувачi для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сiткою на гнучкому 

шланговi 
комплект 1

26 Установлення пiссуарiв настiнних [одиночних] 10компл. 0,2
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27 Пiсуари напiвфарфоровi та фарфоровi настiннi з пiсуарним краном iз 

суцiльновiдлитим сифоном, розмiр 680х350х325 мм 
шт 2

28 Ревiзiя, дiаметр 50 мм шт 1
29 Ревiзiя, дiаметр 100 мм шт 2
30 Прочистка, дiаметр 50 мм шт 2
31 Прочистка, дiаметр 100 мм шт 5
32 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром 32 мм 
100м 0,01

33 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького 
тиску дiаметром 50 мм 

100м 0,15

34 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького 
тиску дiаметром 100 мм 

100м 0,13

35 Прокладання по стiнах будiвель i в каналах трубопроводiв iз чавунних 
каналiзацiйних труб дiаметром до 50 мм 

100м 0,04

36 Прокладання по стiнах будiвель i в каналах трубопроводiв iз чавунних 
каналiзацiйних труб дiаметром до 100 мм 

100м 0,08

37 Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] кг 27
38 Розбирання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького 

тиску дiаметром 150 мм 
100м 0,18

39 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького 
тиску дiаметром 15 0 мм (стояки) 

100м 0,18

40 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб 
дiаметром менше 50 мм i т.п. за два рази 

100м2 0,001

41 Фарбування кузбаським лаком чавунних труб за два рази 100м2 0,086
  Роздiл 1. Сантехнiчнi роботи  

1 Монтаж клапана диам. 25 мм шт 2
2 Клапан запірно-вимірювального ASV-M диам.25мм "Danfoss" шт 1
3 Клапан автоматичний балансувальний диам.25мм ASV-P "Danfoss" шт 1
4 Крани кульовi муфтовi , дiаметр 25 мм "Oventrop" шт 2
5 Крани кульовi муфтовi, дiаметр 15 мм "Oventrop" шт 2
6 Терморегулятор радіаторний RTDN діаметром 15мм, інд.7 "Danfoss" шт 1
7 Терморегулятор радіаторний RTDN діаметром 15мм, інд.5 "Danfoss" шт 3
8 Терморегулятор радіаторний RTDN діаметром 15мм, інд.4 "Danfoss" шт 9
9 Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiпропіленових труб 
діаметром до 20 мм 

100м 0,55

10 Труби полiпропiленовi дiам. 17х2,0 мм м 31,465
11 Труби полiпропiленовi дiам. 20х2,0 мм м 17,98
12 Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiпропіленових труб 

дiаметром 25 мм 
100м 1,1

13 Труби полiпропiленовi дiам. 25х2,3 мм м 102,19
14 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення i 

водопостачання дiаметром 50 мм 
шт 2

15 Установлення радiаторiв стальних 100кВт 0,23507
16 Радіатори стальні опалювальні "Korado" 22-500-2300 шт 1
17 Радіатори стальні опалювальні "Korado" 22-500-1000 шт 3
18 Радіатори стальні опалювальні "Korado" 22-500-800 шт 8
19 Радіатори стальні опалювальні "Korado" 22-500-600 шт 1

   Роздiл 2. Iзоляцiйнi роботи   

20 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм трубами пінополіуритановими 10м 3,5
21 Труби пінополіуританові зовнiшнiй дiаметр 28 мм м 35

  Роздiл 1. Сантехнiчнi роботи  

1 Установлення вентиляторiв радiальних масою до 0,05 т шт 5
2 Вентилятор витяжний ВКПИ 2Е 400х200 ВЕНТС шт 1
3 Вентилятори стінні витяжні ТТ ПРО 100 ВЕНТС шт 4
4 Установлення кондиціонерів шт 3
5 Кондиціонер спліт-система SAMSUNQ AD18B1E2 шт 2
6 Кондиціонер спліт-система SAMSUNQ AD26B1E3 шт 1
7 Установлення грат вентиляційних грати 7
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8 Грати вентиляційні витяжні А100ВРФ ВЕНТС шт 7
9 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] 
товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм 

100м2 0,153

10 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] 
товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм 

100м2 0,175

11 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] 
товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200 мм 

100м2 0,0707

12 Пiдвiски для крiплення повiтроводiв СТД6208, СТД6209, СТД6210 т 0,02132
13 Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi 

прямокутного перерiзу периметром 1300 мм 
зонт 1

14 Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого 
перерiзу дiаметром 200 мм 

зонт 4

15 Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих типу ГТП 1-3 
перерiзом 400х200 мм 

шт 1

   Роздiл 2. Iзоляцiйнi роботи   

16 Iзоляцiя плоских поверхонь матами мiнераловатними прошивними на 
склотканинi або металевiй сiтцi 

10м2 3,99

17 Мати мiнераловатнi прошивнi для теплової iзоляцiї промислового 
устаткуваннябез обкладок, марка М-100, товщина 50 мм 

м3 2,9

18 Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром 159-273 мм рулонними 
матерiалами, товщина iзоляцiйного шару 50 мм – повітроводів 

10м 7,3

19 Склопластик рулонний РСТ-А-Л-В 1000м2 0,0758
 електротехнічні роботи   
1 Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi 
або на стiнi, масою до 3 кг 

шт 1

2 Щит силовий ЩР(В)-П-19 шт 1
3 Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм 
до 25 А 

100шт 0,08

4 Вимикач автоматичний ВА47-29-3р С25А для встановлення на щитках шт 1
5 Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1 ВА 47-29-1-В10А 

  
шт 4

6 Вимикач автоматичний диференційний ВД1-63-2р С16А/30мА 
  

шт 3

7 Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi 
або на стiнi, масою до 3 кг 

шт 1

8 Щит силовий ЩР(В)-П-9 шт 1
9 Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм 
до 25 А 

100шт 0,04

10 Вимикач автоматичний ВА47-29-3р С25А для встановлення на щитках шт 1
11 Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1 ВА 47-29-1-С20А шт 3
12 Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi 

або на стiнi, масою до 3 кг 
шт 1

13 Щит силовий ЩР(В)-П-9 шт 1
14 Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм 

до 25 А 
100шт 0,05

15 Вимикач автоматичний ВА47-29-3р В25А для встановлення на щитках шт 1
16 Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1 ВА 47-29-1-В10А шт 4
17 Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на 

конструкцiї на стiнi або колонi, кiлькiсть елементiв поста до 3 
шт 1

18 Пост кнопковий ПКЕА 322-2 шт 1
19 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються на 

пiдвiсках [штангах], кiлькiсть ламп 2 
100шт 0,42

20 Свiтильник під люмінісцентну лампу TOP 236 шт 42
21 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються на 

пiдвiсках [штангах], кiлькiсть ламп до 4 
100шт 0,09

22 Свiтильник під люмінісцентну лампу FRS/S-4х18 шт 9
23 Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання з пiдвiшуванням на гаках для 

примiщень з нормальними умовами середовища 
100шт 0,26
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24 Світильник TN IP44 шт 26
25 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються на 

штирях, кiлькiсть ламп до 2 
100шт 0,04

26 Світильник аварійного сповіщання ДБО 02ВСП 6 шт 4
27 Лампа розжарювання місцевого освітлення  10шт 2,6
28 Лампи люмiнесцентнi L18W865 10шт 16,8
29 Лампи люмiнесцентнi L36W865 10шт 1,8
30 Прокладання стальних труб iз крiпленням накладними скобами, дiаметр 

труб до 25 мм 
100м 0,06

31 Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, 
дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8 мм 

м 6

32 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг 100 м 10,72
33 Кабель ВВГнг-0,66 сеч.5х2,5мм2 1000м 0,07
34 Кабель ВВГнг-0,66 сеч.3х2,5мм2 1000м 0,498
35 Кабель ВВГнг-0,66 сеч.3х1,5мм2 1000м 0,396
36 Кабель ВВГнг-0,66 сеч.2х1,5мм2 1000м 0,036
37 Кабель огнеупорный сечением 3х1,5мм2 FLAME-X 950 (N) HXH FE 180/E30 1000м 0,072
38 Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi 

одноклавiшних 
100шт 0,08

39 Вимикач ВС10-1-0-ФБ шт 6
40 Вимикач ВС20-1-0-ГБ шт 2
41 Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi 

двоклавiшних 
100шт 0,11

42 Вимикач ВС10-2-0-ФБ шт 11
43 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованiй 

проводцi 
100шт 1,1

44 Розетка з заземлюючим контактом  шт 55
45 Розетка з заземлюючим контактом подвоєна шт 55
46 Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм 

до 25 А 
100шт 0,02

47 Вимикач прохідний одноклавішний 10А шт 2
48 Коробки вiдгалужувальнi КОР-73У3 шт 30
49 Коробки приборна КР-64LA шт 33
50 Коробки приборна КР-64/3L шт 28
51 Прокладання лоткiв 100м 6,5
52 Короб кабельний ПВХ 40х60мм 10м 10
53 Короб кабельний ПВХ 20х20мм 10м 55
54 Прокладання проводу при схованiй проводцi 100м 2,2
55 Провiд напругою 660в перерiзом 2,5мм2 ПВ1 1000м 0,005
56 Провiд напругою 660в перерiзом 6мм2 ПВ1 1000м 0,215
57 Прокладання кабелiв перерiзом до 6 мм2 з вiнiловою, наiрiтовою та 

полiетиленовою оболонками з крiпленням накладними скобами 
100м 0,6

58 Кабелi контрольнi з мiдними жилами, з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю та 
оболонкою, марка КВВГнг-0,66кВ, число жил та перерiз 2х1 мм2 

1000м 0,06

59  Вогнестримуюча речовина т 0,0015
60 Система заземлення шт 1
61 Демонтаж стальних труб iз крiпленням накладними скобами, дiаметр труб до 

25 мм 
100м 0,43

62 Демонтаж проводу в металевій трубі 100м 0,43
63 Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються на 

штирях, кiлькiсть ламп до 2 
100шт 0,05

 вогнезахисна обробка дерев"яних конструкцій   
1 Нанесення механiзованим способом в один шар покриття з вогнезахисного 
матерiалу на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй

100м2 11,9229

2 На кожний наступний шар нанесення механiзованим способом покриття з 
вогнезахисного матерiалу УНИТЕРМ-19010 додавати до норми 13-74-1 

100м2 11,9229

3 Вогнезахисний матерiал Фенікс ДБ кг 403
 автоматична система протипожежного захисту   
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1 Блок базовий на 10 променiв приймально-контрольного пускового 
концентратора ПС 

шт 1

2 Перетворювач [випромiнювач або приймач] ультразвуковий (МЦА С112) шт 1
3 Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, 
радiоiзотопний, свiтловий у нормальному виконаннi 

шт 14

4 Пускач ручний загального призначення шт 2
5 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, 
магнiтоконтактний у нормальному виконаннi 

шт 22

6 Сповіщувач світлозвуковий "Джміль-1" шт 1
7 Монтаж світлозвукових показчиків шт 3
8 Свiтильник аварійний "VITO" 100 шт 0,01
9 Прокладання коробiв пластикових 100м 1,1

10 Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах 100м 1,1
11 Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою по стiнах i стелях 

цегляних 
100 м 1,75

12 Кабель до 35 кВ, що пiдвiшується на тросi, маса 1 м до 1 кг  100 м 1,5
13 Вимiрювання опору шлейфа, опору iзоляцiї та омiчної асиметрiї на 

пiдсилювальнiй дiлянцi кола 
дiлянка 7

14 Сповіщувач ручний СПР тирас 100шт 0,03
15 Резистор С 1 ком-2,2 ком  шт 60
16 Короб для кабелю 16х16 1000м 0,1
17 Дюбелi-саморізи 100шт 6
18 Кабель ПСВВ 6х0,4 10м 27
19 Кабелi DRAKAR HULT FB 3х1,5 1000м 0,015
20 Свiтильник аварійного освітлення VITO шт 1
21 Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 100шт 0,16
22 Пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність 

МЦА 
компл 1

23 Короб для кабелю 40х16 1000м 0,015
24 Труби металеві д=32мм 1000м 0,002
25 Стяжки 100шт 4
26 Світлозвуковий покажчик ОСЗ-12  100шт 0,02
27 Світловий сповіщувач "ВИХІД" ОС-1 100шт 0,01
28 Прибор приймально-пожежний Тирас 8П 100шт 0,01
29 Акумулятори АКБ 7 А/Ч шт 1
30 Сповіщувач Джміль-1 100шт 0,01
31 Коробка монтажна КМС 2-12 шт 1
32  Дріт сталевий 10м 15

 додаткові загальнобудівельні роботи  

  Роздiл 1. Стiни  

1 Армування мурування стiн та iнших конструкцiй т -0,023
2 Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м м3 -1,6
3 Улаштування обшивки стін гiпсокартонними плитами по металевому 
каркасу 

100м2 -0,584

4 Пароізоляція плівкою 100м2 -0,584
   Роздiл 2. Перекриття   

5 Монтаж одиночних балок на вiдмiтцi до 25 м масою до 1 т т -2,99936
6 Монтаж кроквяних i пiдкроквяних ферм т -2,42944
7 Монтаж зв'язок i розпiрок з одиночних i парних кутiв т -0,07696
8 Монтаж обойм ОБ-1 масою до 0,1 т т -0,3744
9 Монтаж стійок т -0,96512

10 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 -2,7
11 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 100м2 -2,7
12 Улаштування опорних плит ОП- 1,2 100м3 -0,0024
13 Установлення закладних деталей вагою до 4 кг т -0,0353
14 Укладання прогонiв iз брусiв м3 -2,805
15 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар 100м2 -2,86
16 Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати в один шар 100м2 -2,86
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17 Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати на кожний наступний 

шар 
100м2 -2,86

18 Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.150 мм м2 -294,58
19 Пiдшивання стелi ГКЛ 100м2 -3,721
20 Укладання по фермах дерев'яних балок iз брусiв м3 -7,2
21 Установлення арматурних стикових накладок т -0,0352

   Роздiл 3. Покрiвля   

22 Розбирання покриття покрівлі з металочерепиці 100 м2 -4,5
23 Розбирання оброблень і примикань 100 п.м. -1,92
24 Розбирання парапетних грат 100м -0,892
25 Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами 100м2 -4,5
26 Розбирання дерев'яних мауерлатiв 100м2 -4,5
27 Розбирання кобилок і в"язей м3 -0,762
28 Виготовлення та установлення крокв (кобилки) м3 -0,162
29 Укладання контрейки 100м2 -4,5
30 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар 100м2 -4,5
31 Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi "Монтерей" 100м2 -4,5
32 Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.150 мм м2 -177,48
33 Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз 

листової оцинкованої сталi 
100м2 -0,02

34 Обгородження покрiвель перилами 100 м -0,892
35 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору огорожі за два рази 100м2 -0,2676

   Роздiл 4. Опорядження внутрiшнє  

36 Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi, пожежнi сходи т -0,0515
37 Гладке облицювання стiн, стовпiв, пiлястрiв i косякiв [без карнизних, 

плiнтусних i кутових плиток] без установлення плиток туалетної 
гарнiтури по ГКЛ плитками керамiчними глазурованими 

100м2 -1,595

38 Мастика СМ-11 кг -319
39 Церезит СЕ-33 - затирка для швів між плиткою т -0,0638

   Роздiл 5. Стiни  

40 Армування мурування стiн та iнших конструкцiй т 0,023
41 Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м м3 1,6
42 Улаштування обшивки стін гiпсокартонними плитами по металевому 

каркасу 
100м2 0,584

43 Пароізоляція плівкою 100м2 0,584
   Роздiл 6. Перекриття   

44 Монтаж одиночних балок на вiдмiтцi до 25 м масою до 1 т т 2,99936
45 Монтаж кроквяних i пiдкроквяних ферм т 2,42944
46 Монтаж зв'язок i розпiрок з одиночних i парних кутiв т 0,07696
47 Монтаж обойм ОБ-1 масою до 0,1 т т 0,3744
48 Монтаж стійок т 0,96512
49 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 2,7
50 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 100м2 2,7
51 Улаштування опорних плит ОП- 1,2 100м3 0,0024
52 Установлення закладних деталей вагою до 4 кг т 0,0353
53 Укладання прогонiв iз брусiв м3 2,805
54 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар 100м2 3,24
55 Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати в один шар 100м2 3,24
56 Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.150 мм м2 333,72
57 Пiдшивання стелi ГКЛ 100м2 3,721
58 Укладання по фермах дерев'яних балок iз брусiв м3 7,2
59 Установлення арматурних стикових накладок т 0,0352

   Роздiл 7. Покрiвля   

60 Розбирання парапетних грат 100м 0,43
61 Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами 100м2 1,7
62 Розбирання дерев'яних мауерлатiв 100м2 1,2
63 Розбирання покриття покрівлі з металочерепиці 100 м2 4,5
64 Брухт металевий (зворотнi матерiали) т 1,35
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65 Розбирання оброблень і примикань 100 п.м. 1,92
66 Розбирання кобилок і в"язей м3 2,04
67 Установлення елементiв каркаса з брусiв (улаштування контррейки) м3 0,56
68 Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi "Монтерей" 100м2 4,5
69 Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз 

листової оцинкованої сталi 
100м2 0,02

70 Обгородження покрiвель перилами 100 м 0,43
71 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору огорожі за два рази 100м2 0,134

   Роздiл 8. Опорядження внутрішнє  

72 Просте фарбування пiдлоги колером олiйним по дереву 100м2 0,4072
73 Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi, пожежнi сходи т 0,0515
74 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої 

клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 
100м2 1,595

   Роздiл 9. Вбудованi меблi  

75 Улаштування перегородок із ДСтП плити 100м2 -0,424
76 Установлення шафових дверних блокiв 10шт -2,1
77 Блоки двернi шафнi двопольнi м2 -39,5
78 Залiзнi вироби для блокiв дверей вбудованих шаф комплект -21
79 Установлення каркаса з брусiв м3 0,44
80 Установлення за місцем шафових i антресольних стiнок із ламінованих 

ДСП 
100м2 0,8

81 Установлення за місцем шафових i антресольних полиць із ламінованих 
плит ДСП 

100м2 0,21

82 Установлення шафових дверних блокiв 10шт 4,2
83 Блоки двернi шафнi однопольнi, ДШ 17-4, площа 0,59 м2 м2 25
84 Залiзнi вироби для блокiв дверей вбудованих шаф, однопольних комплект 42
85 Обшивання стiн і балок ламінованими ГКЛ 100м2 1,05
86 Плити гiпсокартоннi ламіновані м2 107,625

   Роздiл 1. Водопровiд В1,В2,Т1.   

1 Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiетиленових труб 
діаметром до 20 мм 

100м -0,57

2 Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiетиленових труб 
діаметром до 20 мм 

100м 0,57

3 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення i 
водопостачання дiаметром 20 мм 

шт 2

   Роздiл 2. Каналiзацiя К1   

4 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв каналiзацiї дiаметром 50 
мм 

шт 1

5 Вузли укрупненi монтажнi з полiетиленових труб для каналiзацii, дiаметр 50 
мм 

м -14,97

6 Вузли укрупненi монтажнi iз полiетиленових труб для внутрiшньої каналiзацiї, 
дiаметр 100 мм 

м -12,974

7 Вузли укрупненi монтажнi з полiетиленових труб для каналiзацii, дiаметр 50 
мм 

м 14,97

8 Вузли укрупненi монтажнi iз полiетиленових труб для внутрiшньої каналiзацiї, 
дiаметр 100 мм 

м 12,974

1 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення i 
водопостачання дiаметром 50 мм 

шт -2

2 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення i 
водопостачання дiаметром 25 мм 

шт 2

1 Установлення кондиціонерів шт -3
2 Установлення кондиціонерів шт 3
3 Пiдвiски для крiплення повiтроводiв СТД6208, СТД6209, СТД6210 т -0,02132
4 Пiдвiски для крiплення повiтроводiв СТД6208, СТД6209, СТД6210 т 0,02132
1 Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм 
до 25 А 

100шт 0,01

2 Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1ВА 47-29-1-С20А шт 1
3 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованiй 100шт -0,7
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 Низьковольтна мережа 0,4 кВ   

   Роздiл 1. Будівельні роботи   

1 Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною 
до 2 м, група грунтiв 1 

100м3 0,025

2 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 100м3 0,0025
3 Улаштування трубопроводiв з азбестоцементних труб зi з'єднанням 
манжетами полiетиленовими, до 2-х каналiв  

км 0,016

4 Труби азбестоцементнi безнапiрнi, дiаметр умовного проходу 100 мм м 16
   Роздiл 2. Монтажні роботи та матерніали  

5 Демонтаж ящика з рубильником ЯРП-250 шт 2
6 Демонтаж ящика з рубильником ЯРП-100 шт 1
7 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плитi з центральною 
або бiчною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на 
металевiй основi, струм до 250 А 

шт 1

8 Рубильник 250 А, РП-2П шт 1
9 Монтаж пристрою та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi 
до апаратiв та приладiв розподiльного пристрою РУСМ 5101-37ХХ 

пристрiй 2

10 Шафа ввідно-облікова з рубильником та запобіжниками на струм 250А, 
трансформаторами струму Т-0,66-200/5А і 3- х фазним електролічильником 
активної та реактивної енергії 

шт 2

11 Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 
1 м до 3 кг 

100 м 0,11

12 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 3 кг 100 м 0,07
13 Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без крiплення, маса 1 м 

до 2 кг 
100 м 0,12

14 Четырехжильный кабель напряжением 1кВ сечением 4.120,0мм2 АВБбШв 1000м 0,02
15 Четырехжильный кабель напряжением 1кВ сечением 4.150,0мм2 АВВГ 1000м 0,01
16 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою 100 м тр 0,11
17 Лента сигнальная 100м 0,11
18 Монтаж муфти кiнцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, перерiз 

однiєї жили до 120 мм2 
шт 4

19 Муфта эпоксидная соединительная 4кВТп-1-70/120 компл 4
20 Монтаж муфти кiнцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, перерiз 

однiєї жили до 185 мм2 
шт 2

21 Муфта эпоксидная соединительная 4кВТп-1-150/240 компл 2
22 Наконечники кабельнi ТА-12 1000шт 0,024
23 Сталь штабова 25х4мм 100 м 0,05
24 Сталь штабова 25х4 мм т 0,00395
25 Конструкцiї металевi т 0,0083
  Електрообладнання та мережі електрощитової №2     

26 Демонтаж панелі ЩО59 струм 600А шт 2
27 Демонтаж панелі ЩО59, струм 4х250А шт 3
28 Демонтаж шин АД31Т-6х80 100 м 0,16
29 Демонтаж щита обліку елекроенергії шт 2
30 Демонтаж кабелю АКВВГ 7х4 100 м 0,25
31 Демонтаж кабелю АВВГ 4х35 100 м 0,6
32 Демонтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ шт 3

проводцi 
4 Розетка з заземлюючим контактом шт -22
5 Розетка з заземлюючим контактом подвоєна шт -48
6 Установлення розподiльних коробок 100шт 0,91
7 Прокладання лоткiв 100м -6,5
8 Прокладання коробiв пластикових 100м 6,5
9 Система заземлення шт -1
1 Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою по стiнах i стелях 
цегляних 

100 м -0,4

2 Сповiщувач тепловий ТПТ-3 шт 25
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33 Шафа ввідно-облікова з перемиккачем та запобіжниками на струм 250А шт 1
34 Шафа ввідно-облікова з перемикачем та запобіжниками на струм 250А шт 1
35 Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням накладними скобами, маса 

1 м до 1 кг 
100 м 0,2

36 Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ шт 3
37 Лiчильник трифазний, що установлюється на готовiй основi шт 1

 
Примітка: за кресленнями щодо предмету закупівлі звертатися за адресою 

замовника: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2, каб. 109. Тел. 67-43-86 Пекур В.Г. 
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