
 

Оголошення про проведення спрощеної закупівлі 
 

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 

його категорія: 

 Управління житлово-комунально гогосподарства та енергозбереження 

Бориславськоїміської ради  

 82300, Львівська обл., місто Борислав, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 42 

 ЄДРПОУ 26412705 

 Категорія:відповідно до п.1 частини  4 статті 2 Закону України «Про публічні 

закупівлі». 

2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 

разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) 

«Капітальний ремонт проїзної частини дороги по вул.Коваліва в районі магазину АТБ та 

будинків №14А: №41-31 в м. Бориславі Львівської області» (ДК 021:2015 45453000-7 

Капітальний ремонт і реставрація). 

3. Дата оголошення: 12 лютого 2021 року. 

4. Процедура закупівлі: Відкриті торги. 

5. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-12-010231-с. 

6.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:Згідно із 

технічним завданням. 

7.Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання 

послуг:  

 Кількість: 1 робота 

 місце виконання робіт: по вул.Коваліва в районі магазину АТБ та будинків 

№14А: №41-31 в м. Бориславі Львівської області. 

8.Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: До 31.12.2022 р. або до 

повного виконання робіт або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань. 

 

9.Умови оплати:  

Подія  Опис Тип оплати Період, 

(днів) 

Тип днів Розмір 

оплати, 

(%) 

виконання робіт  
  

 

- 

 

Замовник здійснює 

платежі за виконані 

роботи на підставі 

підписаних актів 

приймання виконаних 

будівельних робіт (ПФ № 

КБ-2в) та довідки про 

вартість виконаних 

будівельних робіт та 

витрати (ПФ № КБ-3) 

протягом п'яти 

банківських днів після 

надходження коштів з 

бюджету на 

реєстраційний рахунок 

Замовника 

Аванс 

 

Післяплата — спосіб 

грошових розрахунків 

між організаціями, 

підприємствами і 

громадянами, при яких 

оплата вартості товару 

здійснюється 

безпосередньо під час 

отримання його 

адресатом. 

10 

 

5 

Банківських 

днів 

30 

 

70 

 

10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 946 678,00 грн з ПДВ. 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 



 

«Капітальний ремонт проїзної частини дороги по вул. Коваліва в районі магазину АТБ та будинків №14А: 

№41-31 в м. Бориславі Львівської області» 

№ 

п/п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за 

допомогою машин для холодного фрезерування 

асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 

2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на однiй 

половинi проїжджої частини при систематичному 

русiтранспорту на другiй] 
 

м2 2653,63   

2 Виправлення профiлю основ щебеневих без 

додавання нового матерiалу [на однiй половинi 

проїжджої частини при систематичному русi 

транспорту на другiй] 
 

м2 2653,63   

3 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв 

основи з пiщано-гравiйної сумiшi, жорстви [на однiй 

половинi проїжджої частини при систематичному 

русi транспорту на другiй] 
 

м3 132,6815   

4 Розливання в'яжучих матерiалiв [на однiй половинi 

проїжджої частини при систематичному русi 

транспорту 

на другiй] 

 

т 0,8756979   

5 Улаштування покриттiв товщиною 4 см iз гарячих 

асфальтобетонних сумiшей [на однiй половинi 

проїжджої частини при систематичному русi 

транспорту на другiй] 

 

м2 2653,63   

6 На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або 

виключати до норми 18-43-1 /6см/ [на однiй 

половинi проїжджої частини при систематичному 

русi транспорту на другiй] 

 

м2 2653,63   

7 Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з 

застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 

мм 

 

м2 3,6   

8 Установлення бортових каменiв бетонних i 

залiзобетонних при iнших видах покриттiв [на однiй 

половинi проїжджої частини при систематичному 

русiтранспорту на другiй] з новими матеріалами 

 

м 12   

9 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 

фарбою маркірувальними машинами 

 

 м2 92   

10 Установлення дорожнiх знакiв на металевих стояках шт 9   

11 Улаштування бетонних фундаментiв під стояки 

 

 м3 0,576   



12 

13 

 

Труби сталеві діаметр 40 мм товщина сінки 2,5 мм 

 

Щити інформаційно-вказівних знаків на одному 

стояку односторонні 

м 

шт 

27 

18 

  

 

 


