
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) Технічний 

нагляд за об’єктом будівництва «Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. 

Дорошенка в м. Бориславі Львівської області», (ДК 021:2015 71520000-9 – Послуги з нагляду 

за виконання будівельних робіт). 

3. Дата оголошення: 16 квітня 2021 року. 

4. Процедура закупівлі: Спрощена закупівля. 

5. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-04-16-005173-b. 

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. Дорошенка 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  
  

 

- 

 

 

Післяплата — спосіб 

грошових розрахунків 

між організаціями, 

підприємствами і 

громадянами, при яких 

оплата вартості товару 

здійснюється 

безпосередньо під час 

отримання його 

адресатом. 

7 

 

 

Банківських 

днів 

 

 

10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 123 550,00 грн з ПДВ. 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

1. Склад та обсяги відповідності виконаних Підрядником будівельно-монтажних робіт 

визначаються проектно-кошторисною документацією та договірною ціною.  

2. Виконавець має вести контроль за виконанням будівельних робіт та підписувати 

акти прихованих робіт. 



3. Виконавець проводить перевірку: 

 - відповідності виконаних Підрядником будівельно-монтажних робіт, якості 

конструкцій, виробів, матеріалів вимогам державних стандартів, відповідності до 

будівельних норм і правил, технічних умов, проектної документації та інших нормативних 

документів; 

 - наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, 

виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва об’єкта, 

сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; 

  - виконання Підрядником вказівок і приписів виданих за результатами технічного 

нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду про що 

робить відмітки у загальному журналі робіт;  

  - відповідності до проектно-кошторисної документації прокладання інженерних 

мереж Підрядником; 

 - відповідності актів приймання виконаних робіт (КБ-2в)  наданих Підрядником за 

договором, укладеним між Замовником та Підрядником, проектно-кошторисній документації 

та договірній ціні згідно фактично виконаним роботам на об’єкті будівництва. 

4. Веде облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також 

будівельно-монтажних робіт, які були виконані з недоліками і підлягають виправленню. 

 5. Проводить разом з Підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у 

тому числі прихованих робіт, і конструктивних елементів. 

 6. Повідомляє Підряднику та Замовнику  про невідповідність виробів, матеріалів та 

обладнання вимогам нормативних документів та проектній документації 

 7. За участю Замовника оформляє акти виявлених недоліків (дефектів) у роботі 

Підрядника, виконаних з недоліками, проводить запис недоліків у загальний журнал робіт. 

 8.  Бере участь у проведені перевірок на об’єкті будівництва: 

 - робочою комісією якості будівельно-монтажних робіт усіх видів; 

 - органами державного нагляду (Державна аудиторська служба України, у т.ч. її 

територіальні органи) та архітектурно-будівельного контролю. 

 9.  Виконують інші функції, пов’язані з технічним наглядом на відповідному об’єкті. 

 10. Виконавець повинен мати відповідну матеріально-технічну базу, прилади, 

обладнання для проведення якісного технічного нагляду. 

 11. Технічний нагляд проводять особи, що мають виданий відповідно до  

законодавства уповноваженим органом дійсний кваліфікаційний сертифікат за 

спеціалізацією "Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд".  

12. Виконавцю необхідно постійно вести технічний нагляд -контроль за виконанням 

робіт на об’єкті. Обов’язкове щоденне відвідування об’єкту,  при необхідності виконавець 

повинен організувати постійне робоче місце для свого співробітника для ведення контролю 

переміщення матеріалів на будівельний майданчик, мати можливість забезпечити виїзд всім 

необхідним спеціалістам  на об’єкт впродовж двох годин.  

 

13. Технічний нагляд за виконанням робіт на об’єкті здійснюється у відповідності до 

Закону України «Про архітектурну діяльність», Закону України "Про регулювання  

містобудівної діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року за 

№ 903. «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектур». 

 14. Розрахунок вартості технічного нагляду проводиться відповідно до глав 1 – 9 

зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт 

проїзної частини дороги на вул. Дорошенка в м. Бориславі Львівської області», який 

відкоригований відповідно до договірної ціни з підрядником робіт, витрати на здійснення 

технічного нагляду відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 

будівництва»,  Додаток К п.46 становлять 1,5%  від будівелбно- монтажних робіт. 


