
Додаток 

 

Оголошення про проведення 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 проїзної частини дороги на вул. Гірна від медичного коледжу до 

перехрестя з вул. Короленка в м. Бориславі Львівської області» (ДК 021:2015 45453000-7 

Капітальний ремонт і реставрація). 

3. Дата оголошення: 30 травня 2021 року. 

4. Процедура закупівлі: Відкриті торги. 

5. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-05-30-000104-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. Гірна від медичного коледжу до перехрестя з 

вул. Короленка 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: 6 702 973,00 грн з ПДВ. 
 



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул.. Гірній від медичного коледжу  до перехрестя із вул.. 

Короленка  в м. Бориславі Львівської області 

    

 

№ 

п/п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги 

вручну 

км лінії 0,72   

2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 

екскаваторами мiсткiстю ковша 0,5 м3 з навантаженням 

на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 

 м3 115   

3 Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною бiльше 2 

м та котлованах площею перерiзу до 5 м2, глибиною до 

2 м, з крiпленнями, група ґрунту 2 

 м3 25   

4 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 

 т 40   

5 Перевезення будівельного сміття самоскидами на 

вiдстань 3 км 

т 224   

6 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 

екскаваторами мiсткiстю ковша 0,5 м3 у вiдвал, група 

ґрунту 2 

 м3 71   

7 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 

крiплень з укосами, група ґрунту 2 

 м3 5   

8 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 

 т 83,6   

9 Перевезення будівельного сміття самоскидами на 

вiдстань 3 км 

т 121,6   

10 Знімання асфальтобетонних покриттів (розпушення) 

доріг за допомогою машин для холодного фрезерування 

асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 

2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм 

м2 1985   

11 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 

 т 238,32   

12 Перевезення будівельного сміття самоскидами на 

вiдстань 3 км 

т 238,32   

13 Розбирання асфальтобетонних покриттiв 

механiзованим способом 

м3 359   

14 Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну м3 39   

15 Перевезення будівельного сміття самоскидами на 

вiдстань 3 км 

т 957,6   

16 Виправлення профiлю основ гравiйних без додавання 

нового матерiалу 

м2 777   

17 Розбирання бортових каменів на бетонній основі  м 320   

  КОЛОДЯЗІ ДК-1 Ф0,7м       

18 Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових 

каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з 

твердим покриттям 

колодязь 4   

19 Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група 

ґрунту 1 

 м3 36   

20 Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною бiльше 2 

м та котлованах площею перерiзу до 5 м2, глибиною до 

2 м, з крiпленнями, група ґрунту 1 

 м3 6   

21 Улаштування щебеневої основи пiд трубопроводи м3 1,2   

22 Улаштування колодязiв круглих каналiзацiйних 

дiаметром 0,7 м iз збiрного залiзобетону в сухих грунтах 

м3 6,24   

23 Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, 

група ґрунту 1 

 м3 24   

24 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 

 т 28,8   

25 Перевезення будівельного сміття самоскидами на т 28,8   



вiдстань 3 км 

  КОЛОДЯЗІ ДК-29 Ф1,0 м       

26 Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група 

ґрунту 1 

 м3 5   

27 Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною бiльше 2 

м та котлованах площею перерiзу до 5 м2, глибиною до 

2 м, з крiпленнями, група ґрунту 1 

 м3 2   

28 Улаштування щебеневої основи пiд трубопроводи м3 0,3   

29 Улаштування колодязiв круглих каналiзацiйних 

дiаметром 1,0 м iз збiрного залiзобетону в сухих грунтах 

м3 0,88   

30 Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, 

група ґрунту 1 

 м3 3   

31 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 

 т 6,4   

32 Перевезення будівельного сміття самоскидами на 

вiдстань 3 км 

т 6,4   

  ТРУБИ 78 м       

33 Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група 

ґрунту 1 

 м3 61   

34 Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи м3 10,4   

35 Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих 

труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм 

 м 78   

36 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв 

основи з пiску 

м3 22,4   

37 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв 

основи iз щебеню шлакового 

м3 11,6   

38 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 

 т 22,4   

39 Перевезення будівельного сміття самоскидами на 

вiдстань 3 км 

т 22,4   

  ТРУБИ 22 м       

40 Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група 

ґрунту 1 

 м3 18   

41 Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи м3 3,5   

42 Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих 

труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм 

 м 22   

43 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв 

основи з пiску 

м3 10,5   

44 Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, 

група ґрунту 1 

 м3 7,5   

45 Приєднання каналiзацiйних трубопроводiв до iснуючої 

мережi в сухих грунтах 

шт 4   

  РОЗШИРЕННЯ ПОЛОТНА       

46 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 

екскаваторами мiсткiстю ковша 0,5 м3 у вiдвал, група 

ґрунту 2 

 м3 41   

47 Планування площ механiзованим способом, група 

ґрунту 2 

 м2 35   

48 Улаштування гравiйної основи пiд трубопроводи м3 3,5   

49 Виготовлення габіонних ящиків з дроту діаметром 3 мм 

по розмірам до 2 м х 1 м х 0,5 м 

 ящ. 58   

50 Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м 

х 0,5 м з завантаженням каменем 

 м3 58   

51 Засипання вручну за габіонами, група ґрунту 1  м3 18   

52 Укладання труб залiзобетонних та бетонних 

каналiзацiйних дiаметром 1000 мм 

м 4   

53 Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни 

до 50 мм, глибина борозни до 20 мм 

м 3,14   

54 Улаштування горизонтальної гiдроiзоляцiї фундаментiв 

цементним розчином з рiдким склом 

 м2 0,314   

55 Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї фундаментiв 

рулонними матерiалами в 2 шари 

 м2 0,314   

56 Планування площ механiзованим способом, група 

ґрунту 1 

 м2 3165   

57 Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз 

щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск 

понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] 

м2 3165   

58 На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або м2 -3165   



виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 

59 Розливання в'яжучих матерiалiв т 4,635   

60 Улаштування вирiвнювального шару з 

асфальтобетонної сумiшi iз застосуванням 

укладальникiв асфальтобетону 

т 370,8   

61 Розливання в'яжучих матерiалiв т 6,413   

62 Армування шарів асфальтобетонного покриття 

геотекстилем 

 м2 5305   

63 Розливання в'яжучих матерiалiв т 4,64   

64 Улаштування покриттiв товщиною 4 см iз гарячих 

асфальтобетонних сумiшей 

м2 5150   

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

виключати до норми 18-43-1 

м2 5150   

66 Установлення бортових каменiв бетонних i 

залiзобетонних при iнших видах покриттiв 

м 1455   

67 Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз 

щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск 

понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] 

м2 733,33   

  ТИП 1.1       

68 Розмiтка проїжджої частини емаллю суцiльною лiнiєю 

шириною 0,1 м 

км лінії 0,192   

  ТИП 1.5       

69 Розмiтка проїжджої частини емаллю переривчастою 

лiнiєю шириною 0,1 м при спiввiдношеннi штриха та 

промiжку 1:1 

км лінії 0,217   

  ТИП 1.6       

70 Розмiтка проїжджої частини емаллю переривчастою 

лiнiєю шириною 0,1 м при спiввiдношеннi штриха та 

промiжку 2:1 

км лінії 0,325   

  ТИП 14.1       

71 Розмiтка проїжджої частини емаллю суцiльною лiнiєю 

шириною 0,4 м 

км лінії 0,148   

  ВАШТУВАННЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ       

72 Установлення дорожнiх знакiв на металевих стояках шт 13   

  ВЛАШТУВАННЯ МЕТАЛЕВОЇ ОГОРОЖІ       

73 Влаштування однобічного металевого бар'єрного 

огородження на металевих стояках вручну з відстанню 

між стояками 4 м 

 м 60   

74 Планування площ механiзованим способом, група 

ґрунту 1 

 м2 268   

75 Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз 

щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск 

понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] 

м2 268   

76 На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або 

виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 

м2 -268   

77 Розливання в'яжучих матерiалiв т 0,2412   

78 Улаштування вирiвнювального шару з 

асфальтобетонної сумiшi iз застосуванням 

укладальникiв асфальтобетону 

т 8,1   

79 Розливання в'яжучих матерiалiв т 0,2412   

80 Армування шарів асфальтобетонного покриття 

геотекстилем 

 м2 268   

81 Розливання в'яжучих матерiалiв т 0,2412   

82 Улаштування покриттiв товщиною 4 см iз гарячих 

асфальтобетонних сумiшей 

м2 268   

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

виключати до норми 18-43-1 

м2 268   

84 Установлення бортових каменiв бетонних i 

залiзобетонних при iнших видах покриттiв 

м 12   

  

            

 

 


