«Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі Сумської окружної
прокуратури за адресою: вул. Першотравнева, 12 м. Суми, 40030»;
ДБН А.2.2-3:2014 (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні
роботи).
Дата оприлюднення: 08 жовтня 2021
Звернення за роз’ясненнями: до 14 жовтня 2021 00:00
Оскарження умов закупівлі: до 20 жовтня 2021 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 24 жовтня 2021 00:00
Початок аукціону:
25 жовтня 2021 15:06
Очікувана вартість:
299 998,00 UAH з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
2 999,98 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00%
№
1

Розділ І. Загальні положення
2

3
Тендерну документацію розроблено відповідно до
вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від
25.12 2015р. №922 -VІIІ (зі змінами в редакції від
19.04.2020 року) (далі - Закон). Терміни вживаються у
значенні, наведеному в Законі.

1

Терміни, які вживаються в
тендерній документації

2
2.1

Інформація про замовника
торгів
повне найменування
Сумська обласна прокуратура

2.2

місцезнаходження

2.3

посадова особа замовника, ПІБ: Іванов Сергій Васильович;
уповноважена
здійснювати посада: головний спеціаліст відділу матеріальнозв'язок з учасниками
технічного забезпечення та соціально-побутових
потреб Сумської обласної прокуратури, секретар
тендерного комітету.
Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33,
м. Суми, 40000 тел. (0993632574), ел. пошта:
sergey_ms31@ukr.net

3

Процедура закупівлі

4

Інформація
про
предмет
закупівлі
назва предмета закупівлі

4.1

вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33, м. Суми, 40000

відкриті торги

4.1.1. «Поточний ремонт приміщень
адміністративної будівлі Сумської окружної
прокуратури за адресою: вул. Першотравнева, 12
м. Суми, 40030»; ДБН А.2.2-3:2014;
(ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні

будівельні роботи).
4.2

опис окремої частини (частин)
4.2.1. Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі
предмета закупівлі (лота), щодо вцілому, без розподілу на окремі частини (лоти).
якої можуть бути подані
тендерні пропозиції

місце, кількість, обсяг поставки 4.3.1. Місце надання послуг з поточного ремонту за
товарів
(надання
послуг, адресою: вул. Першотравнева, 12, м. Суми, Україна,
виконання робіт)
40030.
4.3.2. Обсяг надання послуг з поточного ремонту
деталізовано у Додатку 1 до цієї тендерної
документації.
4.4 строк поставки товарів
4.4.1. Строк надання послуг з поточного ремонту до
(надання послуг, виконання
20.12.2021.
робіт)
4.4.2. Початок надання послуг з поточного ремонту
буде визначено під час укладання договору за
результатами закупівлі
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ.
4.3

Розділ І. Загальні вимоги до предмета закупівлі.
1. Послуги з проведення поточного ремонту приміщень адміністративної
будівлі Сумської окружної прокуратури за адресою: вул. Першотравнева, 12, м.
Суми, повинні виконуватися з дотриманням будівельних норм, державних
стандартів і правил, технічних умов та чинного законодавства України щодо
показників якості такого виду послуг
2. Виконавець за власні кошти, забезпечує працівників спецодягом, взуттям
та засобами індивідуального захисту.
3. Ціна повинна бути сформована з урахуванням усіх витрат виконавця, а
саме: транспортних витрат, вартості будівельних матеріалів, послуг пов’язаних з
їх доставкою/розвантаженням, сплатою податків і зборів, витратами на
відрядження працівників та інших витрат. Такі ресурси, як електроенергія та вода
– виключати із кошторисного розрахунку.
4. Кошторисна документація складається у нових версіях програмного
комплексу АВК 5 або інших програмних комплексах відповідно до ДСТУ Б
Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», з наступним переліком
документів в pdf форматі:
- договірна ціна;
- зведений кошторисний розрахунок;
- локальний кошторисний розрахунок (форма № 1);
- відомість ресурсів;
- дефектний акт;
- календарний графік.

7. Визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку
- здійснювати згідно ДСТУ – Н Б Д.1.1-3-2013.
8. Вимоги до матеріалів.
У роботі використовувати тільки сертифіковані матеріали та вироби,
погоджені із Замовником.
9. Після закінчення виконання робіт Виконавець передає Замовнику актиприймання виконаних робіт (КБ-2в), довідки про виконання робіт (КБ-3в) та
підсумкову відомість ресурсів на фактично виконані роботи з урахуванням вимог
зазначених у договорі.
10. Роботи виконуються відповідно до графіку роботи об’єкта Замовника, з
обов’язковим попереднім наданням усієї необхідної інформації для допуску
працівників.
11. Якщо в процесі монтажних робіт пошкоджено частину будівлі, яка не
підлягала ремонту, Виконавець ремонтує пошкоджену частину протягом 3
(трьох) календарних днів, за власні кошти.
12. Завезення будівельних матеріалів та вивіз демонтованого, будівельного
сміття має відбуватися безпосередньо з автотранспорту, без проміжного
складування на території установи.
13. При виконанні робіт працівники виконавця повинні дотримуватися
Правил пожежної безпеки в Україні та інших нормативних документів з охорони
праці.
14. Склад робіт:
№
п/п
1

Найменування робіт і витрат
2
Демонтажні роботи
1 Розбирання ПВХ плiнтусiв
2 Демонтаж плит стельових«Армстронг»з
каркасу стелі
3 Демонтаж каркасу підвісних стель
«Армстронг»
4 Розбирання металевого підкаркасу МДФ
панелей на стiнах
5 Розбирання (демонтаж) обшивки стiн із ПВХ
панелей [фальшстiни] по металевому
каркасу
Стіни

Одиниця
Кількість
виміру
3
4
м
м2

66
71,2

м2

73

м2

192

м2

192

6 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними
плитами [фальшстіни] по металевому
каркасу
7 Шпаклювання стiн шпаклiвкою стартовою
8 Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання стiн
фінішною шпаклівкою
9 Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
10 Покриття олiйними або спиртовими лаками
стiн
Стеля
11 Улаштування каркасу підвісних стель
«Армстронг»
12 Укладання плит стельових в каркас стелі
«Армстронг»
13 Улаштування плiнтусiв стельових
Підлога
14 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток
15 Розбирання дощатих покриттів підлог
16 Розбирання лаг з дощок і брусків
17 Улаштування підстильного шару бетонного
18 Готування важкого бетону на щебені, клас
бетону В7,5
19 Улаштування цементної вирівнювальної
стяжки
20 Готування пiщано-цементної суміщі вручну
21 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток
в 1 м2 понад 7 до 12 шт.
22 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
Двері
23 Знімання наличників
24 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику у
кам'яних стінах
25 Установлення доводчиків

м2

192

м2
м2

192
192

м2

192

м2

192

м2

73

м2

71,2

м

87

м2

64,2

м2
м2
м3
м3

8,8
8,8
1,6
1,6

м2

73

м3
м2

1,49
73

м

66

м
м2

60
4,86

шт

1

26 Установлення дверей протипожежних
розміром
2100х800 IE 60
Електромонтажні роботи
27 Демонтаж свiтильникiв
28 Демонтаж вимикачiв 2-х клавішних
29 Монтаж ЛЕД свiтильникiв, якi
встановлюються в
підвісних стелях, кiлькiсть ламп 1 шт
30 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних
Інші роботи
31 Навантаження сміття вручну
32 Перевезення сміття до 15 км

шт

1

шт
шт
шт

12
4
12

шт

4

т
т

13,63384
13,63384

*Закупівля проводиться в цілому. Учасникам не дозволяється подавати
пропозицію щодо частини предмета закупівлі.
Розрахунок очікуваної вартості за методом порівняння ринкових цін.
«Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі Сумської окружної
прокуратури за адресою: вул. Першотравнева, 12 м. Суми, 40030»;
ДБН А.2.2-3:2014 (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні
роботи).
Надіслано 3 запити підрядним організаціям. Цими організаціями надано
кошториси.
Відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі,
сільського господарства України від 18.02.2020 №275 очікувана ціна за одиницю,
як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, розраховується за
такою формулою:
Цод = (Ц1 +… + Цк) / К,
де: Цод - очікувана ціна за одиницю;
Ц1=299995 грн;
Ц2=298624 грн
Ц3=327751,04 грн.
Проведено аналіз закупівель подібних товарів в системі Prozzoro.
Розрахунок.
Цод1= (299995+298624+327751) / 3 = 308790 грн з ПДВ.
ОВмрц = Цод. х V, де

ОВмрц – очікувана вартість, розрахована методом порівняння ринкових цін.
V – кількість товару, що закуповується.
ОВ1мрц = 308790 х 1 (послуга) = 308790 грн з ПДВ.
Очікувана вартість закупівлі - 308790 грн.
Але з урахуванням вартісної межі виділених коштів по субвенції, очікувана
вартість не може перевищувати суму 300000 грн.
Тому приймаємо очікувану вартість - 299998 грн.

