
Додаток 

 

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 господарства 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 тротуару в районі заїзду до ЗОШ №8 по вул. Петлюри у м. Бориславі 

Львівської області» (Громадський бюджет) (ДК 021:2015: 45233253-7 Влаштування 

тротуарного покриття). 

3. Дата оголошення: 17 березня 2021 року. 

4. Процедура закупівлі: Спрощена закупівля. 

5. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-17-013383-c. 

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. Петлюри, м.Борислав, Львівська область. 

8.Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: До 31.12.2021 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 – оплата 

здійснюється після того, як 

постачальник виконає 

роботи, підтвердженням є 

акт виконаних робіт; 

 

 

- 

Післяплата — спосіб 

грошових розрахунків 

між організаціями, 

підприємствами і 

громадянами, при яких 

оплата вартості товару 

здійснюється 

безпосередньо під час 

отримання його 

адресатом. 

10 

 

 

календарні 100 

 

10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 98554,00грн (дев’яносто вісім тисяч п’ятсот 

п’ятдесят чотири грн. 00 коп.) з ПДВ. 

 

 

 

 

 

 

 
 



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

«Капітальний ремонт тротуару в районі заїзду до ЗОШ №8 по вул. Петлюри у м. Бориславі 

Львівської області» (Громадський бюджет) 

    

Об'єми робіт 

№ 

п/п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з 

застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 

мм 

м2 74,2   

2 Перевезення грунту до 4 км т 15,582   

3 Установлення бортових каменiв бетонних i 

залiзобетонних при iнших видах покриттiв 

м 53,5   

4 Установлення бетонних поребрикiв на бетонну 

основу 

м 53   

5 Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз 

вапнякового щебеню 

м2 63,6   

6 На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або 

виключати до норми 18-47-3 (Зменшити на 2 см К=2) 

м2 -63,6   

7 Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних 

елементiв мощення [ФЭМ] 

м2 63,6   

8 Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв 

мощення 

[ФЭМ] 

м різу 4   

 

 


