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«Енергоефективність в громадських будівлях м. Луцька»

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
 

Капітальний ремонт (термомодернізація) наступних об’єктів: Дошкільного навчаль-
ного закладу №3 Луцької міської ради на проспекті Молоді, 12б в м. Луцьку; комуналь-
ного  закладу  «Дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)  №9  комбінованого  типу
Луцької міської ради» на проспекті Молоді, 2а,  в м. Луцьку; Дошкільного навчального
закладу №10 на вул. Воїнів-афганців, 8 у м. Луцьку; Дошкільного навчального закладу
№32 на проспекті Перемоги, 13а у м. Луцьку; Дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) №38 комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54 в м. Луцьку

Це Запрошення до участі у тендері слідує за Загальним оголошенням про закупки для цього проекту, яке

було  опубліковане  на  веб-сайті  НЕФКО  у  розділі  Оголошення  про  закупки (https://www.nefco.org/
procurements/енергоефективність-в-громадських-бу/) 13.06.2019  .  

Управління капітального будівництва  Луцької міської ради, надалі – «Замовник», має намір викори-
стати частину коштів кредиту, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) і
коштів співфінансування з місцевого бюджету на оплату  витрат по проекту  «Енергоефективність в
громадських будівлях міста Луцьк». Проект співфінансується Фондом Східноєвропейського партнер-
ства з питань енергоефективності та екології Е5Р – багатостороннім донорським фондом, який управ-
ляється ЄБРР та призначений для сприяння інвестиціям в енергоефективність в Україні та інших країнах
Східної Європи. 

Замовник  цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отримання таких 
контракту(ів), що фінансуватиметься коштами НЕФКО:

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №3 Луцької міської
ради на проспекті Молоді, 12б в м. Луцьку

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 2 665,9 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 83,04 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових  дверей – 23,12 м2

- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 4,59 м2;
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 502 м2

- встановлення вентиляції - 190 м3 /год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 640 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт світлових приямків – 19 шт. - 18 м2;
- ремонт входів в техпідпілля –3 шт. - 24 м2;
- ремонт ганків – 12 шт. – 117,6 м2;
- влаштування пандуса – 1 шт. - 10 м2;
- ремонт козирків – 10 шт. - 110 м2;
- влаштування огородження – 326 м. п.;
- відновлення вимощення– 246 м2 .

Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу «Дошкільний навчальний за-
клад (ясла-садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради» на проспекті Молоді, 2а, в м.
Луцьку

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 2 790,7 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 164,8 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових  дверей – 18,9 м2

- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 6 м2;
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 410 м2

- встановлення вентиляції - 220 м3 /год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 490 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт входів в техпідпілля  – 4 шт. – 19,2 м2;

https://www.nefco.org/procurements/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%83/
https://www.nefco.org/procurements/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%83/


- ремонт ганків – 8 шт. – 65,1 м2;
- влаштування пандуса – 1 шт. - 12,1 м2;
- ремонт козирків – 8 шт. - 75,4 м2;
- влаштування огородження – 152 м.п.;
- відновлення вимощення– 306 м2 .

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №10 на вул. Воїнів-
афганців, 8 у м. Луцьку

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 1941,5 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 206,9 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових  дверей – 2,52 м2

- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 3,24 м2;
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 520 м2;

- встановлення вентиляції - 230 м3 /год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 500 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт світлових приямків – 1 шт. – 2,57 м2;
- ремонт входів в техпідпілля –2 шт. – 9,92 м2;
- ремонт ганків – 9шт. – 85,9 м2;
- влаштування пандуса – 1 шт. - 13,6 м2;
- ремонт козирків – 6 шт. - 45,4 м2;
- влаштування огородження – 237 м. п.;
- відновлення вимощення– 332,8 м2 .
-

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №32 на проспекті
Перемоги, 13а у м. Луцьку

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 1 616 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 58,02 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових  дверей – 2,68 м2

- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 020 м2

- встановлення вентиляції - 200 м3 /год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 392 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт ганків – 7шт. – 68,7 м2;
- влаштування пандуса – 1 шт.-15 м2;
- ремонт козирків – 5 шт.-55,6 м2;
- влаштування огородження – 222 м.п.
- відновлення вимощення– 196 м2 ;

Капітальний  ремонт  (термомодернізація)  дошкільного  навчального  закладу  (ясла-
садок) №38 комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54 в м. Луцьку

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 2 104 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 136,6 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових  дверей – 26,29 м2

- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 4,594 м2;
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1191,5 м2

- встановлення вентиляції - 160 м3 /год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 480 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт світлових приямків – 5 шт. – 11,3 м2;
- ремонт входів в техпідпілля –3 шт. – 22,7 м2;
- ремонт ганків – 7шт. – 102 м2;
- влаштування пандуса – 1 шт.-20 м2;
- ремонт козирків – 5 шт.-48,31 м2;
- влаштування огородження – 274,5 м.п.;
- відновлення вимощення– 282 м2 .

Тендери щодо контрактів, які фінансуються НЕФКО, є відкритими для фірм з будь-якої країни.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати 
наступним мінімальним вимогам:



 Учасник  тендеру  має  фінансовий,  технічний  та  виробничий  потенціал  та  потужності,
необхідні для виконання Контракту, а також середньорічний дохід за останні три (3) роки
перевищував  2 500 000 EURO в еквіваленті. У випадку тендеру, поданого СПКА, головний
партнер має продемонструвати виконання цієї вимоги щонайменше на 50%;

 Досвід підрядника у якнайменше п’яти (5) контрактах протягом останніх п’яти (5) років,
що були повністю та успішно завершені,  та які  є  подібними за обсягом та орієнтовною
ціною пропонованого устаткування та супутніх робіт;

 Учасник тендеру або його агент зможуть виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;
 Учасник  тендеру  не  є  банкрутом  і  проти  нього  не  відкриті  провадження  щодо

неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;
 У випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, які

він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження
від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника.

При  підготовці  тендерної  пропозиції,  Учасник  тендеру  має  врахувати,  що  роботи  по  контракту
орієнтовно будуть розпочаті 21.07.2020 та повинні бути завершенні 31.08.2021.

Тендерні  документи  можуть  бути  отримані  безоплатно від  офісу  за  адресою,  вказаною нижче,  після
отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру.

Після  отримання  письмового  запиту  від  потенційного  учасника  тендеру  документи  будуть  негайно
відправлені електронною поштою у форматі PDF та MS Word, проте відправник не несе відповідальності
за втрату чи пізню доставку відправлення. У разі розходження між версіями документів в  PDF та MS
Word форматах, версія PDF буде переважати.
 Всі  тендери  мають  подаватись  із  забезпеченням  пропозиції  у  формі  декларації  про  гарантування
пропозиції, форма якої міститься у тендерних документах. Метою забезпечення тендерної пропозиції є
гарантування того, що Учасники тендеру будуть відноситись серйозно до їх участі в тендері. 
Переможний учасник тендеру має надати гарантію виконання від авторитетного банку, що є прийнятним
для НЕФКО.
Тендерні пропозиції повинні бути надіслані до 10:00, 02.06.2020 за адресою, вказаною нижче, після чого
вони будуть відкриті в присутності  тих представників Учасників тендеру,  які  виявлять бажання бути
присутніми при відкритті.
Перед-тендерна зустріч для  Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектних
об’єктів  та  обговорення  технічних  та  процедурних  питань  відбудеться  30.04.2020,  09:00 за  адресою:
Волинська область, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, буд 19, 2 поверх, кабінет 206.

Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися із проект-
ною документацією та отримати тендерну документацію за адресою:

Карабан Леонід Васильович – начальник управління капітального будівництва
  Замовник: Управління капітального будівництва Луцької міської ради

  Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19, 2-й поверх, кабінет 206, м. Луцьк, Волинська обл.
  Телефон: +38 (03322)724956

  Факс: +38 (03322)723148
   Електронна пошта ukb@lutskrada.gov.ua

Дата: 09.04.2020

mailto:ukb@lutskrada.gov.ua


Тендерний документ

для закупки Устаткування

та виконання супутніх робіт

Закупка: 

 Капітальний  ремонт  (термомодернізація)  наступних  об’єктів:  Дошкільного
навчального закладу №3 Луцької міської  ради на проспекті Молоді,  12б в м. Луцьку;
комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 комбінованого
типу  Луцької  міської  ради»  на  проспекті  Молоді,  2а,   в  м.  Луцьку;  Дошкільного
навчального  закладу  №10  на  вул.  Воїнів-афганців,  8  у  м. Луцьку,  Дошкільного
навчального  закладу  №32  на  проспекті  Перемоги,  13а  у  м. Луцьку,  Дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) №38 комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської,
54 в м. Луцьку

Видано: Управлінням капітального будівництва 

Луцької міської ради

Тендер №: LTS-4

Замовник: Управління капітального будівництва

 Луцької міської ради

Країна: Україна



Тендерний документ
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Розділ I.  Інструкції для Учасників тендеру

A. Загальні положення

1. Обсяг тендеру

1.1  Замовник, Управління капітального будівництва Луцької міської ради, видає цей Тендерний
документ з метою закупки: 

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №3 Луцької міської
ради на проспекті Молоді, 12б в м. Луцьку;

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 2 665,9 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 83,04 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових  дверей – 23,12 м2

- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 4,59 м2;
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 502 м2;

- встановлення вентиляції - 190 м3 /год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 640 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт світлових приямків – 19 шт. - 18 м2;
- ремонт входів в техпідпілля –3 шт. - 24 м2;
- ремонт ганків – 12шт. – 117,6 м2;
- влаштування пандуса – 1 шт. - 10 м2;
- ремонт козиріків – 10 шт. - 110 м2;
- влаштування огородження – 326 м.п.;
- відновлення вимощення – 246 м2 .

Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу «Дошкільний навчальний за-
клад (ясла-садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради» на проспекті Молоді, 2а,  в м.
Луцьку

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 2790,7 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 164,8 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових  дверей – 18,9 м2

- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 6 м2;
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1410 м2



- встановлення вентиляції - 220 м3 /год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 490 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт входів в техпідпілля –4 шт. – 19,2 м2;
- ремонт ганків – 8 шт. – 65,1 м2;
- влаштування пандуса – 1 шт.-12,1 м2;
- ремонт козиріків – 8 шт.-75,4 м2;
- влаштування огородження – 152 м.п.;
- відновлення вимощення– 306 м2 .

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №10 на вул. Воїнів-
афганців, 8 у м. Луцьку

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 1 941,5 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 206,9 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових  дверей – 2,52 м2

- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 3,24 м2;
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 520 м2

- встановлення вентиляції - 230 м3 /год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 500 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт світлових приямків – 1 шт. – 2,57 м2;
- ремонт входів в техпідпілля – 2 шт. – 9,92 м2;
- ремонт ганків – 9шт. – 85,9 м2;
- влаштування пандуса – 1 шт.- 13,6 м2;
- ремонт козирків – 6 шт.- 45,4 м2;
- влаштування огородження – 237 м.п.;
- відновлення вимощення – 332,8 м2 .

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №32 на проспекті
Перемоги, 13а у м. Луцьку,

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 1 616 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 58,02 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових  дверей – 2,68 м2

- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 020 м2

- встановлення вентиляції - 200 м3 /год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 392 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт ганків – 7шт. – 68,7 м2;
- влаштування пандуса – 1 шт.-15 м2;
- ремонт козирків – 5 шт. - 55,6 м2;
- влаштування огородження – 222 м.п.
- відновлення вимощення – 196 м2 ;
-

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №38 
комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54 в м. Луцьку 

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 2104 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 136,6 м2;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових  дверей – 26,29 м2

- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 4,594 м2;
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 191,5 м2

- встановлення вентиляції - 160 м3 /год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 480 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт світлових приямків – 5 шт. – 11,3 м2;
- ремонт входів в техпідпілля –3 шт. – 22,7 м2;
- ремонт ганків – 7шт. – 102 м2;
- влаштування пандуса – 1 шт.-20 м2;
- ремонт козирків – 5 шт.-48,31 м2;
- влаштування огородження – 274,5 м.п.;
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- відновлення вимощення– 282 м2 .

як визначено в Розділі ІV, Вимоги  Замовника, а також повний обсяг робіт передбачений у 
Прейскурантах у відповідності до робочих проектів.

1.2. Якщо не вказано інше, в цьому Тендерному документі всі терміни та визначення мають значен-
ня, наведені в Розділі V, Загальні умови Контракту.

2. Джерело фінансування

2.1 Позичальник (в подальшому «Позичальник») фінансування від Північної екологічної фінансо-
вої корпорації (надалі - “НЕФКО”) Луцька міська рада  попросив фінансуваннядля проекту
«Енергоефективність в громадських будівлях міста Луцьк». Позичальник має намір викори-
стати частину цих коштів для прийнятних виплат в рамках зазначеного контракту, для якого
випущено цей Тендерний документ. Також контракт співфінансуватиметься коштами місцево-
го бюджету.

2.2 НЕФКО здійснюватиме виплати виключно на прохання Позичальника, затвердженого НЕФКО
відповідно до умов договору про фінансування, укладеної між Позичальником та НЕФКО (на-
далі - “Кредитний договір”). Всі платежі регулюватимуться виключно положеннями цього До-
говору.

3. Заборонені дії 

3.1 НЕФКО вимагає від всіх Позичальників,  Учасників тендерів,  постачальник, субпостачаль-
ник, підрядників, субпідрядників, концесіонерів, консультантів і субконсультантів, що є сто-
ронами контрактів, фінансованих НЕФКО, дотримання високих стандартів етики в процесі
проведення  закупівель  та  виконання  своїх  контрактних  зобов'язань.  У  впроваджені  цієї
політики НЕФКО:

(a) визначає для цілей цього пункту заборонені дії наступним чином:

(i) “корупційні дії” як пропозицію, вручення, отримання або вимагання, прямо або опо-
середковано, будь-яких цінностей з метою неправомірного впливу на дії іншої Сто-
рони;   

(ii) “шахрайські дії” як будь-яку дію або бездіяльність, в тому числі спотворення фактів,
навмисне або ненавмисне введення в оману, чи спроба ввести в оману сторону в
цілях  отримання  фінансової  або  іншої  вигоди,  або  ухилення  від  виконання  зо-
бов'язання; 

(iii) “примусові дії” як безпосереднє чи опосередковане заподіяння шкоди чи нанесення
травм,  або  загрозу  заподіяння  шкоди  чи  нанесення  травм  будь-якій  стороні  або
майну цієї Сторони з метою неправомірного впливу на дії цієї Сторони; 

(iv) “змову” як домовленість між двома або більше сторонами, спрямовану на досягнення
неналежної цілі, в тому числі на неправомірний вплив на дії іншої Сторони;

(v) "обструктивна практика" означає (а) навмисне знищення, фальсифікацію, зміну або
приховування доказових матеріалів для розслідування, пов'язаного з Контрактом; за-
лякування чи залякування будь-якої сторони для запобігання розголошення її знань
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про питання, що мають відношення до такого слідства або до проведення розсліду-
вання,  або  (б)  дії,  спрямовані  на  суттєве  перешкоджання  здійсненню  згідно  з
контрактом права аудиту НЕФКО або доступу до інформації або права, які будь-який
відповідний орган має відповідно до будь-якого закону, правила чи договору;

(vi) "відмивання грошей" - це: (i) конвертація чи передача майна, знаючи, що таке майно
отримано від злочинної діяльності або участі в такій діяльності, з метою приховуван-
ня чи маскування незаконного походження майна або надання допомоги будь-якій
особі, яка бере участь у такій діяльності, щоб уникнути юридичних наслідків його
дії; (іі) приховування істинної природи, джерела, місцезнаходження, розпорядження,
руху, прав щодо власності або володіння майном, знаючи, що таке майно отримано
від злочинної діяльності або участі в такій діяльності; (ііі) придбання, володіння або
використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно було отримано від
кримінальної  діяльності  або  участі  в  такій  діяльності;  (iv)  участь  в  асоціаціях,
здійснення, спроби здійснити та сприяти, полегшити та консультувати будь-які дії,
зазначені в попередніх пунктах;

(vii) "фінансування тероризму" - це надання чи збір коштів будь-якими засобами, прямо
чи опосередковано, з наміром їх використання або з урахуванням того, що вони по-
винні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з правопо-
рушень у значенні статей 1-4 Рамкового рішення 2002/475 / JHA Ради Європи від 13
червня 2002 року про боротьбу з тероризмом; і

(viii) “крадіжку” як привласнення чужого майна.

(b) відхилить  пропозицію  про  присудження  Контракту,  якщо  корпорація  прийде  до
висновку, що Учасник тендеру, постачальник, субпостачальник, підрядник, субпід-
рядник,  концесіонер,  консультант  чи  субконсультант,  рекомендований для  прису-
дження Контракту, брав участь у будь-яких заборонених діях під час конкурентної
боротьби за присудження даного Контракту;

(c) скасує частину свого фінансування, передбаченого для закупівлі устаткування та су-
путніх робіт якщо з'ясує, що представники позичальника/одержувача гранту чи бе-
нефіціанта фінансування НЕФКО брали участь у будь-яких заборонених діях під час
проведення закупівель або виконання контрактних зобов'язань, якщо позичальник/
одержувач гранту чи бенефіціанта не вжив своєчасних та належних дій для виправ-
лення ситуації, які б повністю задовольнили НЕФКО;

(d) оголосить фірму неправомочною (назавжди або на визначений період часу) для при-
судження Контракту, що фінансується НЕФКО, якщо корпорація на будь-якому етапі
прийде до висновку, що така фірма була причетна до заборонених дій під час конку-
рентної боротьби за присудження фінансованого НЕФКО Контракту або під час його
виконання;

(e) у випадку, якщо позичальник/одержувач гранту чи фірма визнаються судом країни
позичальника чи фірми, або правоохоронними (чи аналогічними) органами міжна-
родного рівня, включаючи спільні правозастосовні інститути, такими, що здійснюва-
ли заборонені дії, НЕФКО лишає за собою право:

(i) частково  або  повністю скасувати  фінансування  такого  позичальника/одержувача
гранту; 

(ii) оголосити фірму неправомочною (назавжди або визначений період часу) для прису-
дження Контракту, що фінансується НЕФКО; та
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f) матиме право вимагати, щоб в Контрактах, які фінансуються НЕФКО, була зазначена
вимога щодо права перевіряти всі рахунки, записи та інші документи постачальників,
субпостачальників,  підрядників,  субпідрядників,  концесіонерів,  консультантів  та
субконсультантів, що стосуються виконання Контракту, а також перевірки таких до-
кументів незалежними аудиторами, призначеними НЕФКО.

3.2 Крім того, Учасники тендерів повинні бути проінформовані про положення Розділів V та VI,
Загальні та Особливі умови Контракту.

4. Правомочні  Учасники

4.1 Учасником тендеру може бути фізична особа, приватна організація, організація державної влас-
ності,  що задовольняють  вимозі  пункту 4.3  Інструкцій  для  учасників  тендеру  (в  подальшому
«ІУТ»), або будь-яка комбінація таких організацій у формі спільного підприємства, консорціуму
або асоціації (СПКА). У випадку СПКА:

(a) Всі партнери мають нести спільну та індивідуальну відповідальність: та

(b) СПКА має призначити Представника, який має мати повноваження вести справи від імені
будь-якого та всіх партнерів СПКА протягом процесу тендеру, а також протягом виконан-
ня контракту, у разі якщо контракт буде призначений цьому СПКА.

4.2 НЕФКО дозволяє фірмам та окремим особам з усіх країн пропонувати НЕФКО устаткування
та супутні роботи. 

Відповідно до міжнародного права фінансування НЕФКО не підлягає використанню для спла-
ти платежів фізичним або юридичним особам, або для оплати будь-якого імпортованого устат-
кування і обладнання, якщо такі платежі або імпорт заборонені санкціями ЄС та рішенням
Ради безпеки ООН, прийнятим відповідно до Глави VII Статуту ООН. Внаслідок цього фізичні
і юридичні особи, а також Підрядники, що пропонують заборонені таким чином Устаткування
та послуги, не допускаються до участі та присудження контрактів, що фінансуються НЕФКО

4.3 Учасник тендеру не має мати конфлікту інтересів,  як визначено у пункті 3.26 Керівництва
НЕФКО по закупках. Всі Учасники, що матимуть конфлікт інтересів, будуть дискваліфіковані.

4.4 Фірми мають бути виключені, якщо:  

(a) Законодавство країни Позичальника забороняє комерційні відносини з тієї країною або на-
кладає санкції на такі фірми, при умові, що НЕФКО вважає, що таке виключення не обме-
жує ефективну конкуренцію;

(b) На фірму або на осіб, що представляють фірму, накладені економічні санкції ЄС, що опуб-
ліковані у Офіційному журналі Європейського Союзу; або 

(c) Актом ратифікації  рішення Ради  безпеки  ООН,  прийнятого у рамках Глави  VII  Хартії
ООН, країна Позичальника/Одержувача гранту забороняє будь-який імпорт устаткування з
тієї країни чи будь-які платежі особам або організаціям у тій країні.

5. Правомочне устаткування та роботи
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5.1 Все  устаткування  та  роботи,  що  постачаються/виконуються  в  рамках  цього  контракту  та
фінансуються НЕФКО мають походити із правомочної країни відповідно до УІТ 4.2.

5.2 Для цілей цього параграфу термін Устаткування включає у себе товари, сировинні матеріали,
машини, обладнання та окремі заводи; а Супутні роботи включає у себе роботи, такі як транс-
портування, установка/монтаж, запуск у роботу, навчання та початкове обслуговування.

B. Підготовка тендерних пропозицій

6. Вартість участі в тендері

6.1 Учасник тендеру несе всі витрати, пов’язані з підготовкою і поданням своєї Тендерної пропо-
зиції. Замовник не несе відповідальності та не має зобов'язань за цими витратами, незалежно
від характеру проведення та результатів тендеру.

6.2 Учасник тендеру, який потребує роз'яснення положень тендерної документації, повинен зв'яза-
тися з Замовником, направивши йому письмовий запит за адресою: 43025, Волинська обл., м.
Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19, 2-й поверх, кабінет 206. Замовник відповість на всі
запити протягом одного робочого тижня щодо роз'яснення тендерної документації, якщо вони
будуть отримані ним не пізніше  12.05.2020.  Відповідь Замовника буде у письмовій формі з
направленням копій всім учасникам тендеру, які отримали тендерну документацію, включа-
ючи виклад заданого питання,  але без вказівки на джерело його надходження.  Якщо в ре-
зультаті запиту щодо тендерної документації Замовник вважатиме за необхідне внести в неї
зміни, він має це зробити.

6.3 Учасник  тендеру може  відвідати і  оглянути об'єкт  та  ознайомитися  з  Тендерною  докумен-
тацією, отримати для себе всю інформацію, яка може бути необхідною для підготовки тенде-
ру та  укладення контракту. Вартість  відвідування об'єкту повинна бути за  рахунок  Учасника
тендеру. Відвідування об’єкта повинно бути узгоджено та скоординовано з Замовником для
кожного Учасника тендеру.

6.4 Визначений  представник  Учасника  тендеру  запрошується  взяти  участь  у  перед-тендерній
зустрічі, яка відбудеться о 09:00 30.04.2020 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул.
Богдана Хмельницького, 19, 2-й поверх, кабінет 206. Мета зустрічі - пояснити запити та від-
повісти на будь-які питання, які можуть виникнути на цьому етапі.

6.5 Учасників тендеру просять, наскільки це можливо, подати будь-які питання в письмовій формі
для отримання Замовником не пізніше ніж за тиждень до засідання.

6.6 Протоколи перед-тендерної зустрічі, включаючи задані питання, без визначення джерел, а та-
кож відповіді на них, та будь-якими відповідями, підготовленими після зустрічі, будуть негай-
но передані всім учасникам тендеру, які отримали Тендерний документ. Будь-які зміни у Тен-
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дерному  документі,  необхідність  яких  виникла  в  результаті  проведення  перед-тендерної
зустрічі, повинні бути зроблені Замовником виключно шляхом видачі Змін і доповнень, а не
через протокол перед-тендерної зустрічі.

6.7 Неучасть у перед-тендерній зустрічі не буде причиною дискваліфікації учасника тендеру.

7. Мова тендерної пропозиції

7.1 Тендерні пропозиції іноземних компаній повинні бути підготовлені англійською мовою з пе-
рекладом на українську. Тендерні пропозиції українських компаній повинні бути підготовлені
українською мовою. 

8. Документи, що входять у Тендерну пропозицію

8.1 Тендерна пропозиція повинна містити наступні документи:

(a) супровідний лист до Тендерної пропозиції по формі, наведеній в Розділі IІІ ”Тендерні фор-
ми”;

(b) заповнені Прейскуранти цін, наведені в Розділі IІІ ”Тендерні форми”;

(c) декларацію гарантування тендеру відповідно до пункту 15 ІУТ;

(d) письмове підтвердження того, що особа, яка підписала Тендерну пропозицію від імені 
Учасника тендеру, має право на такий підпис;

(e) документальні підтвердження того, що Устаткування та суміжні роботи, запропоновані 
Учасником тендеру, є прийнятними відповідно до пункту 13 ІУТ;

(f) документальні докази того, що кваліфікація Учасника тендеру відповідає вимогам Розділу II, 
Кваліфікація та критерії оцінювання, представлені у формі, наведеній в Розділі IІІ ”Тендерні 
форми”;

(g) документальні підтвердження того, що Устаткування та суміжні роботи, запропоновані Учас-
ником тендеру, відповідають Тендерній документації, представлені у формі, наведеній в 
Розділі IІІ ”Тендерні форми”;

(h) у випадку подачі Тендерної пропозиції СПКА, угода про СПКА, що принаймні визначає 
частини Вимог замовника, що виконуватимуться кожним із партнерів.

9. Альтернативні тендери

9.1 Альтернативні технічні пропозиції не повинні розглядатись.

10. Ціна тендерної пропозиції та знижки

10.1 Ціни, вказані Учасником тендеру в супровідному листі та таблиці цін, повинні бути фіксова-
ними.

                                     10.2  

Учасник тендеру повинен привести ціну у кожному прейскуранті, як вимагається у Розділі ІІІ «Тен-
дерні форми». Незважаючи на інші положення цієї Тендерної документації, все Устаткування, що по-
ставляються з-за меж України, поставляються на Об'єкт на умовах DDP/DAP Incoterms 2010, як вказа-
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но нижче.  Устаткування,  що поставляються з  території  України,  поставляються  безпосередньо на
Об'єкт. Ціни на Устаткування вказуються Учасником тендеру наступним чином: 

(a) для Устаткування, що поставляються з-за меж України, ціна Тендерної пропозиції вказується на
умовах DDP з доставкою на Об'єкт;

(b) для Устаткування, що поставляються з території України, ціна Тендерної пропозиції вказується
з доставкою на Об'єкт. 

Об'єкти розташовані на території України:

- дошкільний навчальний заклад №3 Луцької міської ради на проспекті Молоді, 12б в м.
Луцьку; 

- комунальний  заклад  «Дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)  №9  комбінованого
типу Луцької міської ради» на проспекті Молоді, 2а,  в м. Луцьку 

- дошкільний навчальний заклад №10 на вул. Воїнів-афганців, 8 у м. Луцьку 
- дошкільний навчальний заклад №32 на проспекті Перемоги, 13а у м. Луцьку, 
- дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)  №38  комбінованого  типу  на  вул.  Софії

Ковалевської, 54 в м. Луцьку 

Супутні роботи можуть включати у себе підготовку монтажних креслень, інспектування обладнання
та матеріалів при доставці, монтаж, демонтаж обладнання, що замінюється, та введення обладнання
в експлуатацію для Замовника, а також інші послуги, передбачені Технічними специфікаціями та
Таблицею цін.  Вартість супутніх робіт, включаючи дорожні та добові витрати, витрати на прожи-
вання та інші пов'язані витрати, повинні вказуватися в Тендерній пропозиції.

10.3. Ціни, приведені Учасником тендеру, повинні бути фіксованими на період виконання контрак-
ту та не підлягати змінам ні за яких обставин. Тендерна пропозиція, представлена із коригова-
ною ціною, що не відповідає цьому параграфу, буде відхилена Замовником як невідповідна.

11. Валюти Тендеру

11.1 Всі ціни, приведені Учасником тендеру, повинні бути в євро; валюти платежів мають бути такі
ж, як приведені Учасником тендеру у його пропозиції. 

12. Документи, що підтверджують правомочність Учасника тендерів

12.1 З метою підтвердження його кваліфікації виконувати Контракт відповідно до Розділу ІІ, Кри-
терії кваліфікації та оцінки, Учасник тендеру повинен надати інформацію, вказану в Розділі IІІ
«Тендерні форми».

12.2 Учасник тендеру має надати Дозвіл виробника, використовуючи форму у розділі IІІ, Тендерні
форми, якщо Учасник не виготовляє чи виробляє Устаткування, яке він пропонує постачати,
для позицій устаткування, зазначених у Розділі IV, Вимоги Замовника як такі, для яких має
бути надано Дозвіл.

12.3 Учасник тендеру повинен надати свідчення того, що він буде представлений Агентом в країні,
який має обладнання та зможе виконувати обов’язки Підрядника щодо обслуговування, ре-
монту та забезпечення запасними частинами, визначені у Контракті, якщо Учасник не веде
діяльність у країні Замовника.
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13. Документи, що підтверджують відповідність устаткування та робіт

13.1 Для підтвердження відповідності Устаткування та робіт, Учасники тендеру мають заповнити
форми, наведені в Розділі IІІ, Тендерні Форми.

13.2 Учасник тендеру має надати наступні документальні свідчення відповідності Устаткування та
супутніх робіт:

Документальне свідчення відповідності Устаткування та робіт може надаватись у формі літератури,
креслень чи даних, і повинно складатись з:

(a) детального опису важливих технічних та експлуатаційних характеристик Устаткування та су-
путніх робіт;

(b) повного списку, у якому зазначені всі деталі, включаючи наявні джерела і поточні ціни запас-
них частин, спеціальних інструментів і т.д., необхідних для належного і тривалого функціону-
вання Устаткування протягом 3 років з моменту початку його використання Замовником; 

(c) по-параграфний коментар на Вимоги Замовника до здійснюваних поставок, демонструючи
суттєву відповідність устаткування та супутніх робіт вказаним технічним специфікаціям, або
пояснення винятків та відхилень від переліку таких вимог.

14. Термін дії тендерних пропозицій

14.1 Термін дії Тендерних пропозицій  складає  120 днів  з дати закінчення строку подання таких
пропозицій. Тендерна пропозиція, термін дії якої коротший, буде відхилена як така, що не від-
повідає умовам тендеру.

14.2 У виняткових випадках до закінчення періоду дійсності тендерних пропозицій Замовник може
попросити Учасників тендеру продовжити термін дії їх тендерів. Таке прохання та відповіді
мають бути у письмовій формі. Учасник може відхилити прохання. Учасник тендеру, що пого-
джується з проханням, не може бути змушеним чи отримати дозвіл на зміну його тендеру, за
виключенням випадку, описаного у пункті 14.3 ІУТ.

14.3 Якщо присудження контракту затрималось понад п’ятдесят шість (56) днів після закінчення
початкового строку дійсності тендерних пропозицій, то ціна контракту має бути змінена, як
вказано у проханні на продовження терміну дії. Оцінка тендерів має базуватись на ціні тенде-
ра без врахування вищевказаної зміни.

15. Декларація про гарантування тендеру

15.1 Учасники тендеру мають надати зі своїм тендером оригінал декларації про гарантування тенде-
ру, використовуючи відповідну форму, включену у Розділ ІІІ «Тендерні форми». 

15.2 Будь-який тендер, що не супроводжується декларацією про гарантування тендеру, буде відхи-
лений Замовником як не відповідний до вимог. 

16. Оформлення і підписання тендерної пропозиції

16.1.Учасник тендеру повинен підготувати оригінал Тендерної пропозиції,  чітко вказавши на ній
“ОРИГІНАЛ”. Крім того, Учасник тендеру має підготувати 3 копії Тендерної пропозиції, чітко
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вказавши на кожній “КОПІЯ”. У випадку розбіжностей між оригіналом та копіями, перевага на-
дається оригіналу.

Окрім того, Учасник тендеру повинен включати у свою пропозицію електронну форму тендер-
них документів в форматі PDF на USB драйві (флешці).

Оригінал та всі копії Тендерної пропозиції повинні бути надруковані або написані незмивним 
чорнилом, та підписані уповноваженою Учасником тендера особою, а також пронумеровані і 
прошнуровані.  Копії мають бути позначені КОПІЯ 1, КОПІЯ 2, КОПІЯ 3 і усі сторінки як 
оригіналу так і копій мають бути прошнуровані.

16.2. Ці повноваження мають бути підтверджені установчими документами Учасника, що додаються
до Тендерної пропозиції.

16.3.Тендерна пропозиція, подана СПКА, повинна:

(a) бути підписана таким чином, щоб юридично зобов'язувати всіх партнерів; та

(b) містити авторизацію Представника у формі нотаріальної довіреності, підписаної особами,
уповноваженими підписувати від імені СПКА.

C. Подача і відкриття Тендерних пропозицій

17. Подача і маркування конвертів з тендерами

17.1.Учасники тендеру можуть надсилати свої Тендерні пропозиції поштою або подавати особисто.
Процедура подачі, запечатування та маркування конвертів повинна бути наступною:

a) Учасники тендеру, які подають свої тендерні пропозиції поштою або нарочним, повинні
вкласти оригінал і копії до окремих запечатаних конвертів.  

b) Адреса Замовника: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19, 2-й
поверх, кабінет 206.

17.2.Внутрішні та зовнішні конверти повинні:

a) містити назву та адресу Учасника тендеру;

b) бути адресованими Замовнику;

c) містити ідентифікацію тендерного процесу відповідно до ІУТ 1.1; та
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d) містити попередження наступного змісту: “Не відкривати до 10:00 02.06.2020”

17.3.Якщо конверти запечатані або підписані неправильно, Замовник не несе жодної відповідаль-
ності за їх втрату або передчасне відкриття.

18. Кінцевий термін подачі тендерів

18.1. Тендерні пропозиції мають бути отримані Замовником за вказаною адресою не пізніше 10:00
02.06.2020.

19. Відкриття тендерних пропозицій

19.1 Замовник має провести відкриття всіх пропозицій публічно в присутності представників Учас-
ників тендеру чи інших осіб, що виявили бажання взяти в цьому участь, за адресою, вказаною
в пункті 17.1(b) вище одразу після кінцевого терміну подачі тендерів, що вказаний в пункті
18.1 вище. Відкриття тендерних пропозицій має здійснюватись згідно процедури, описаної в
Керівництві НЕФКО з оцінки тендерів.

D. Перевірка тендерних пропозицій

20.

Конфіденційність

20.1.Інформація стосовно оцінки Тендерних пропозицій не повинна розкриватися Учасникам тенде-
ру або будь-яким іншим особам, які не мають офіційного відношення до цього процесу, допоки
інформація про присудження Контракту не надіслана всім Учасникам тендеру.

20.2.Будь-яка спроба Учасника тендеру вплинути на Замовника під час оцінки Тендерних пропо-
зицій або прийняття рішення про присудження Контракту може призвести до відхилення його
Тендерної пропозиції.

20.3.Незалежно від пункту 20.1 ІУТ, з моменту відкриття Тендерних пропозицій до часу присуджен-
ня  Контракту,  якщо  будь-який  Учасник  тендеру  забажає  звернутися  до  
Замовника з будь-якої справи, пов’язаної з тендером, він може зробити це письмово.

21. Роз’яснення тендерних пропозицій

21.1. Замовник  на  власний  розсуд  може  попросити  будь-якого  Учасника  тендеру  надати
роз’яснення його Тендерної пропозиції, яке повинно бути надіслано протягом 5 днів. Прохання За-
мовника і відповідь Учасника надаються в письмовій формі. При цьому заборонено вносити, пропо-
нувати чи дозволяти внесення змін до цін чи суті Тендерної пропозиції, за винятком випадків ви-
правлення математичних помилок, виявлених Замовником при оцінці.

21.2. Якщо Учасник тендеру не надав роз'яснення його Тендерної пропозиції до часу та дати, вка-
заної в проханні Замовника, його Тендерна пропозиція може бути відхилена.

22. Визначення відповідності
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22.1. Визначення відповідності тендера Замовником має базуватись на самому змісті тендеру,
визначеному в п. 8 Інструкцій.

22.2. Суттєво відповідним тендером є такий, що відповідає вимогам Тендерного документу без
матеріального відхилення, умов чи упущень.  

(a) «Відхилення» є недотримання вимог, вказаних у Тендерному документі; 

(b) Умови» є встановлення граничних умов чи не прийняття у повному обсязі вимог, вказаних
у Тендерному документі;

(c) «Упущення» є не подання якоїсь частини чи всієї інформації чи документації, що вима-
гається Тендерним документом.

22.3. Матеріальними відхиленнями, умовами чи упущеннями є такі, що 

(a) якщо будуть прийняті, то вони:

(i) вплинуть  суттєвим чином на обсяг,  якість  чи  функціонування Вимог  Замовника,
визначених у Розділі ІV; або

(ii) обмежать суттєвим чином, несумісним з Тендерним документом, права Замовника
чи обов’язки Підрядника у пропонованому Контракті; або

(b) якщо будуть виправлені, то несправедливо вплинуть на конкурентну позицію інших Учас-
ників тендеру, що подали суттєво відповідні тендери.

22.4.Якщо тендер є суттєво не відповідним до вимог Тендерного документу, то він має бути відхи-
лений Замовником і в подальшому не може бути зробленим відповідним шляхом виправлення
матеріальних відхилень, умов чи упущень.

22.5.При умові, що тендер є суттєво відповідним, Замовник може допустити в такому тендері будь-
які невідповідності, які не є матеріальними відхиленнями, умовами чи упущеннями. Вартість
всіх обчислюваних відхилень чи упущень буде додана до ціни відповідної тендерної пропо-
зиції. Реальна оцінка цієї вартості буде зроблена Замовником, враховуючи відповідні пропоно-
вані ціни інших відповідних Учасників тендеру чи інші ринкові ціни. Рішення по цих добавках
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Замовник приймає самостійно. Учаснику тендеру не можна пропонувати чи дозволяти коригу-
вати ціну для виправлення таких відхилень чи упущень.

22.6.За умови, що Тендер є суттєво відповідним, Замовник може вимагати від Учасника подання
будь-якої необхідної відсутньої інформації або документації протягом розумного періоду часу
для виправлення нематеріальних невідповідностей у Тендері.  Запитана інформація або доку-
ментація про такі невідповідності не має мати відношення до жодного аспекту ціни тендеру.
Невиконання Учасником тендери такого запиту може призвести до відхилення його тендеру.

E. Оцінка та порівняння Тендерних пропозицій

1. Кваліфікація Учасника тендеру

23.1 Замовник має встановити, чи Учасник тендеру задовольняє кваліфікаційним критеріям, визна-
ченим у Розділі ІІ «Критерії оцінки та кваліфікації». Тендерні пропозиції, що не відповідають
кваліфікаційним критеріям, мають бути відхилені.

24. Оцінка і виправлення математичних помилок

24.1 Для оцінки Тендерної пропозиції Замовник має використовувати критерії та методи, наведені
в Розділі II, Критерії оцінки та кваліфікації. Жодні інші критерії чи методи не дозволяються.

24.2 Якщо тендер є суттєво відповідним, то Замовник має виправити математичні помилки, як опи-
сано у Розділі ІІ «Критерії оцінки та кваліфікації».

24.3 Якщо Учасник тендеру не приймає виправлених помилок, то його тендер повинен бути оголо-
шеним не відповідним.

24.4  У випадку, якщо тендер був визнаний під час процесу оцінки як такий, що пропонує ненор-
мально низьку ціну, і в подальшому учасник тендеру не може продемонструвати поза ро-
зумним сумнівом через процес роз'яснення його здатність виконати контракт за запропонова-
ну ціну,  то такий тендер може бути відхилений при  умові  надання попереднього «нема
заперечень» від НЕФКО.

25. Конвертація до однієї валюти

25.1 Для оцінки та порівняння тендерів валюта(ти) тендеру мають бути конвертовані до однієї ва-
люти, як визначено у Розділі ІІ «Критерії оцінки та кваліфікації».

26. Коригування тендеру

26.1 Для цілей оцінки та порівняння Замовник повинен скоригувати ціни тендерів використовуючи
критерії та методологію, визначені у підпункті 22.5 УІТ вище.

27. Право Замовника прийняти або відхилити будь-який або всі Тендери
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27.1 Замовник залишає за собою право прийняти або відхилити будь-яку Тендерну пропозицію,
або анулювати процес тендеру і відхилити всі Тендерні пропозиції в будь-який час до моменту
присудження Контракту, при цьому не несучи ніякої відповідальності перед Учасниками тен-
деру.  У разі  анулювання тендеру всі  Тендерні  пропозиції  повинні  бути  негайно повернуті
Учасникам тендеру.

F. Присудження контракту

28. Критерії присудження контракту

28.1 Замовник має присудити контракт Учаснику тендеру, чия цінова пропозиція є найнижчою та
суттєво відповідає Тендерній документації, у разі якщо встановлено, що Учасник є кваліфіко-
ваним для задовільного виконання контракту.

29. Зміни кількостей при присудженні

29.1 Замовник залишає за собою право під час присудження Контракту збільшувати або зменшува-
ти кількості устаткування та супутніх робіт, порівняно з початково встановленими у Розділі V
«Вимоги Замовника» на 20%, при цьому не змінюючи ставки цін на устаткування та роботи,
та інші умови контракту.

30. Повідомлення про присудження

30.1 До закінчення терміну дійсності тендерів Замовник повинен письмово повідомити успішному
Учаснику, що його тендер був прийнятий.

30.2 До підписання формального контракту, повідомлення про його присудження складає юридич-
но зобов’язуючий Контракт.

30.3 Одночасно Замовник повинен повідомити всім іншим Учасникам тендеру про його результа-
ти, вказавши ім’я переможного Учасника та ціну, що була ним запропонована. Після отриман-
ня такого повідомлення, ці Учасники можуть письмово запросити у Замовника роз’яснення
стосовно причин, за яких їх тендери не були вибрані. Замовник повинен письмово та нагально
відповісти будь-якому Учаснику, що запросив роз’яснення.

31. Підписання контракту

31.1 Зразу ж із повідомленням Замовник має вислати успішному Учаснику тендеру Контракт для
підписання.

31.2 Успішний Учасник тендеру повинен підписати, поставити дату та повернути Контракт Замов-
нику у двадцяти восьми (28) денний термін.

32. Забезпечення виконання

32.1 Протягом шістдесяти (60) днів після отримання повідомлення про присудження Контракту,
успішний Учасник повинен надати Забезпечення виконання у відповідності до умов Контрак-
ту.
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32.2 Не подання успішним Учасником тендеру вище-згаданого Забезпечення виконання чи не під-
писання Контракту складає достатню умову для анулювання присудження Контракту. У тако-
му випадку Замовник може присудити Контракт наступному найменшому тендеру, що є сут-
тєво відповідним та Замовник встановив, що Учасник тендеру є кваліфікованим для задовіль-
ного виконання Контракту.

Розділ II. Критерії оцінки та кваліфікації

Цей розділ включає всі критерії, які Замовник має використовувати для оцінки тендерів та визначення
кваліфікації Учасників тендеру. Згідно з ІУТ ніякі інші фактори, методи чи критерії не повинні викори-
стовуватися. Учасник повинен надати всю інформацію, що вимагається формами, включеними у Розділ
ІІІ, Тендерні форми.

A. Критерії та методи оцінки

ІУТ 24.1 Оцінка тендерних пропозицій та виправлення математичних помилок повинні здійснюва-
тися Замовником відповідно до наступної методології:

1) Встановлення кваліфікації

Замовник має встановити, чи є Учасник тендеру кваліфікованим для виконання Контракту
відповідно  до  положень  розділу  B,  Критерії  кваліфікації  (див.  нижче).  Якщо  Учасник
визнається кваліфікованим для виконання Контракту відповідно до підпункту 23.1 ІУТ, то
Учасник має бути визнаний правомочним для присудження контракту.

2) Знижки 

Замовник скоригує ціну тендеру, використовуючи методологію, задану Учасником тенде-
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ру в його супровідному листі до тендеру, для врахування знижок, запропонованих Учасни-
ком тендеру, які були зачитані під час відкриття тендерних пропозицій. 

У випадку будь-якої неоднозначності у методології Учасника тендеру, Замовник має пере-
вагу на трактування. Якщо Учасник тендеру не приймає визначення Замовника, то його
тендер має бути оголошений невідповідним.

3) Виправлення математичних помилок

(a) якщо є невідповідність між сумами, вказаними в колонці розбивки цін, та сумами,
вказаними в колонці загальної вартості, то суми колонок розбивки цін вважаються
правильними, а загальна вартість повинна бути виправлена;

(b) якщо є невідповідність між ціною одиниці та загальною сумою, яка отримана мно-
женням ціни одиниці на кількість, ціна одиниці вважається правильною, а загальна
сума повинна бути виправлена, хіба що, на думку Замовника, є очевидна помилка у
положенні коми у ціні одиниці, у разі чого така загальна сума вважається правиль-
ною, а ціна одиниці повинна бути виправлена;

(c) якщо є помилка у загальній сумі, що виникла внаслідок додавання або віднімання
проміжних загальних сум,  проміжні  загальні  суми вважаються  правильними,  а  за-
гальна сума повинна бути виправлена;

(d) у випадку розбіжності між словами і цифрами, сума, написана словами, вважається
правильною, Хіба що сума, виражена словами, пов’язана з математичною помилкою,
у разі чого сума, виражена в цифрах, вважається правильною відповідно до підпунк-
ту (а) і (b) вище.

4) Детальна оцінка

Сума ПДВ (зазначена у супровідному Листі тендерної пропозиції) виключається з цінових
пропозицій для цілей оцінки та порівняння. Після завершення етапів 1, 2 та 3 вище, За-
мовник  має  провести  детальну оцінку лише тендерної  пропозиції  найменшої  вартості,
щоб визначити, чи є тендер суттєво відповідним до тендерної документації відповідно до
положень пункту 22 ІУТ. При цьому Замовник повинен дотримуватися процедури, описа-
ної в Керівництві з оцінки тендерів НЕФКО.

5) Переоцінка ранжування тендерів

У випадку, якщо визначено, що найдешевший тендер є суттєво відповідним згідно з поло-
женнями пункту 22 ІУТ, то Замовник має встановити, чи містить він відхилення чи упу-
щення, що можуть бути кількісно оцінені відповідно до підпункту 22.5 ІУТ, і чи після до-
давання вартості відхилення до оціненої ціни тендерної пропозиції чи вона залишається
найдешевшою  тендерною пропозицією.  Якщо  ні,  то  Замовник  має  піддати  наступний
найдешевший тендер аналогічній детальній оцінці і т.д.
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B: Критерії кваліфікаційного відбору 

ІУТ 23.1 Щоб бути кваліфікованим для присудження Контракту згідно з  пунктом 23.1 ІУТ,
Учасник тендеру (індивідуально, або колективно як СПКА) повинен продемонструва-
ти  Замовнику,  що  він  суттєво  задовольняє  вимогам  щодо  правомочності,  досвіду,
фінансового стану та історії судових розглядів, вказаним нижче: 

1. Учасник  тендеру  має  фінансовий,  технічний  та  виробничий  потенціал  та
потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньорічний дохід за
останні  три (3) роки  перевищував  2  500 000  EURO в  еквіваленті.  У  випадку
тендеру, поданого СПКА, головний партнер має продемонструвати виконання цієї
вимоги щонайменше на 50%;

1. Досвід підрядника у якнайменше п’яти (5) контрактах протягом останніх п’яти
(5) років, що були повністю та успішно завершені, та які є подібними за обсягом
та орієнтовною ціною пропонованого устаткування та супутніх робіт;

2. Учасник  тендеру  або  його  агент  зможуть  виконати  взяті  на  себе  гарантійні
зобов'язання;

3. Учасник тендеру не є  банкрутом і  проти нього не відкриті  провадження щодо
неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;

4. У  випадках,  коли  Учасник  тендеру  пропонує  свої  послуги  з  постачання
Устаткування, які він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав
всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні
Замовника.
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Супровідний лист до Тендерної пропозиції
Примітки для Учасників тендеру:   Учасник тендеру повинен підготувати Супровідний лист на фірмовому  
бланку з чітким зазначенням повного найменування та адреси Учасника тендеру. Увесь текст, що 
міститься в квадратних дужках [], наведений для допомоги в заповнені цієї форми, і повинен бути вилуче-
ний Учасником тендеру із кінцевої редакції документа.

Дата:                                                                      

Тендер №:                                                             

Кому:  _______________________________________________________________________ 

Ми, що нижче підписалися, засвідчуємо, що: 

(a) Ми переглянули і не маємо заперечень до Тендерної документації, включаючи зміни до неї, видані від-

повідно до Інструкцій для учасників тендеру (пункт 8) до кінцевого терміну подання тендерів, визначе-
ного в підпункті 18.1 ІУТ;

(b) Ми пропонуємо поставити, згідно Тендерної документації, наступне устаткування та виконати супутні 
роботи: ………………………………………………………………………………………………..

(c) Загальна вартість (без ПДВ в євро) нашої Тендерної пропозиції, за виключенням знижок, наведених в 
пункті (e) нижче, становить:

…………………………………………………………………………………
                                      (словами та числами)

(d) Сума ПДВ складає:  
………………………………………………………………….                                     

 (словами та числами)

Загальна вартість (з ПДВ в євро) нашої Тендерної пропозиції, за виключенням знижок, наведених в 
пункті (e) нижче, становить:

…………………………………………………………………………………

                                      (словами та числами)

(e) Запропоновані знижки та методи їхнього застосування: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

(f) Наша Тендерна пропозиція лишається чинною протягом 120 днів з крайнього терміну подачі Тендер-
них пропозицій, зазначеного в Тендерній документації, лишається зобов'язальною для нас, та може 
бути прийнятою в будь-який час до моменту закінчення вищевказаного терміну;

(g) У випадку прийняття нашої Тендерної пропозиції, ми зобов’язуємось подати забезпечення виконання, 
відповідно до вимог Тендерної документації;

(h) Ми, включаючи всіх субпостачальників, субпідрядників, що є сторонами будь-якої частини Контракту,
є громадянами правомочних країн відповідно до пункту 4.2 ІУТ;
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(i) Ми, включаючи всіх субпостачальників та субпідрядників, що є сторонами будь-якої частини Контрак-
ту, не маємо конфлікту інтересів відповідно до пункту 4.3 ІУТ;

(j) Ми не беремо участі в більш ніж одному тендері у цьому тендерному процесі ні як учасник тендеру, ні 
як субпідрядник, не враховуючи альтернативних пропозицій, поданих у відповідності до пункту 13 
ІУТ;

(k) Наша фірма, її філіали чи дочірні компанії, включаючи всіх субпостачальників чи субпідрядників,  що 
є сторонами будь-якої частини Контракту, не були визначені неправомочними НЕФКО чи іншими між-
народними фінансовими установами, за законами країни Замовника, офіційними  правилами або нор-
мами відповідності рішенням Європейського Союзу та/або Ради безпеки ООН;

(l) Ми не є організацією у державній власності, але ми задовольняємо вимогам, вказаним у пункті 4.3 ІУТ;

(m) Наступні комісійні чи винагорода були виплачені чи мають бути виплачені по відношенню до процесу 
тендеру чи виконання контракту:

Ім’я одержувача Адреса Причина Сума

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

(Якщо нікому не було заплачено, то вкажіть «жодному»)

(n) Ми усвідомлюємо, що ця Тендерна пропозиція, разом з вашим письмовим підтвердженням її прийнят-
тя, що додається до Листа про присудження Контракту, становить юридичний Контракт, укладений 
між нами, до моменту складення та підписання офіційного Контракту.

(o) Ми розуміємо, що ви не зобов’язані приймати найдешевшу Тендерну пропозицію, чи будь-яку іншу 
отриману вами Тендерну пропозицію.

Ім'я:

В якості:

Підпис:

Належним чином уповноваже-
ний на підписання Тендерної 
пропозиції від імені:

Дата:
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Декларація порядності

до [Назва Замовника ]

від [Назва Учасника тендеру ] 

“Ми декларуємо, що ні ми ні будь-хто, включаючи директорів, співробітників, агентів, партнерів спільних
підприємств чи субпідрядників (“Сторони ”), якщо такі існують, що діють від нашого імені чи за нашою
згодою,  чи  діють  за  нашого  сприяння,  здійснювали чи  будуть  здійснювати  будь-які  заборонені  дії  (як
визначено нижче) у зв’язку із тендерним процесом чи під час виконання чи постачання робіт, товарів чи
послуг для [вкажіть назву контракту чи тендеру] (далі “Контракт ”) та зобов’язуємся інформувати вас у
випадку,  якщо  такі  заборонені  дії  стануть  відомими  будь-кому  у  нашій  організації,  хто  відповідає  за
забезпечення дотримання до вимог цієї Декларації. 

Ми  зобов’язуємося  на  протязі  тендерного  процесу  та,  якщо  наш  тендер  буде  успішним,  на  протязі
Контракту призначити та утримувати посадову особу, до якої ви матимете повний доступ, що буде наділена
обов’язками та повноваженнями для забезпечення виконання умов цієї Декларації. 

Якщо  будь-яка  із  Сторін,  якщо  такі  є,  (i)  була  засуджена  у  будь-якому  суді  стосовно  порушень,  що
включають у себе заборонені дії у зв’язку з будь-яким тендерним процесом чи забезпеченням робіт, товарів
чи  послуг  протягом  п’яти  (5)  років  безпосередньо  до  дати  цієї  Декларації,  чи  (ii)  була  звільнена  чи
звільнилась  з  будь-якої  роботи  у  зв’язку  із  забороненими  діями,  чи  (iii)  була  виключена  із  участі  у
тендерному  процесі  у  зв’язку  із  забороненими  діями  Північною екологічною фінансовою  корпорацією
(НЕФКО)  чи  будь-якою  національною  інституцією  чи  інституцією  ЄС  чи  будь-якою  міжнародною
фінансовою інституцією чи Радою безпеки ООН, ми проінформуємо про деталі вищезазначених випадків
(i)-(iii) включно із заходами, вжитими нами чи такими, що будуть вжиті для забезпечення того, що жодна із
Сторін не буде здійснювати будь-які заборонені дії [приведіть деталі, якщо необхідно]. 

У випадку присудження нам Контракту ми надамо Замовнику/Клієнту/НЕФКО та аудиторам, призначеним
ними, а також будь-яким компетентним органам , що є уповноваженими за діючим законодавством, право
інспектування наших записів,  а  також усіх субпідрядників у Контракті.  Ми зобов’язуємося  зберігати ці
записи у цілому у відповідності до діючого законодавства та у будь-якому випадку протягом шести (6)
років із дати виконання Контракту.” 

Для цілей цієї Декларації “Заборонені дії” включають у себе:
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 Корупційні  дії означають  пропозицію,  вручення,  отримання  або  вимагання,  прямо  або
опосередковано, будь-яких цінностей з метою неправомірного впливу на дії іншої сторони

 Шахрайські  дії означають  будь-яку  дію  або  бездіяльність,  в  тому  числі  спотворення  фактів,
навмисне або ненавмисне введення в оману, чи спроба ввести в оману сторону в цілях отримання
фінансової або іншої вигоди, або ухилення від виконання зобов'язання

 Примусові дії означають безпосереднє чи опосередковане заподіяння шкоди чи нанесення травм,
або загрозу  заподіяння шкоди чи  нанесення травм будь-якій стороні  або  майну цієї  сторони з
метою неправомірного впливу на дії цієї сторони

 Змова означає  домовленість  між  двома  або  більше  сторонами,  спрямована  на  досягнення
неналежної цілі, в тому числі на неправомірний вплив на дії іншої сторони

 Обструктивні дії означають (a) свідоме знищення, фальсифікація, зміна чи приховання доказів,
що є суттєвими для пов’язаного із Контрактом розслідування; та/або погрози чи залякування будь-
якої  сторони  з  метою  перешкоджання  у  надані  свідчень  з  питань,  що  стосуються  цього
розслідування, або продовженню розслідування, або (b) дії, направленні на суттєве перешкоджання
реалізації НЕФКО його прав стосовно Контракту на здійснення аудиту чи отримання інформації,
або  прав,  що  будь-який  уповноважений  орган  має  у  відповідності  до  законодавства  чи
міжнародних договорів. 

 Відмивання коштів означає  (i)  конвертацію або передачу  власності,  знаючи,  що ця  власність
отримана  шляхом кримінальних  дій  чи  участі  у  кримінальних діях,  з  метою приховування чи
маскування незаконного походження власності, або сприяння будь-якій особі, що приймає участь у
цій діяльності, для уникнення законних наслідків його дій:

(i) приховання чи маскування справжньої  природи,  джерел,  місцезнаходження,  зберігання,
переміщення, прав стосовно приналежності власності, знаючи, що ця власність отримана
за рахунок кримінальних дій чи участі у таких діях;

(ii)  придбання, володіння або використання власності, знаючи під час її  отримання, що ця
власність отримана за рахунок кримінальних дій чи участі у таких діях;

(iii) Участь  в,  організація,  намагання  вчинити,  а  також  надання  допомоги,  спонукання,
сприяння та консультування щодо будь-яких вищеназваних дій.

 Фінансування  тероризму означає  надання  чи  збір  коштів,  прямо  чи  опосередковано,  з
намаганням, що вони будуть використовуватися, чи знаючи, що вони будуть використовуватись,
повністю чи частково, для здійснення злочинів, визначених Статтями 1-4 Рамкового Рішення Ради
Європейського Союзу 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом;

 “Крадіжка” означає привласнення чужого майна.

Дата: 

Підпис: 

[Ім’я та посада]
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за та від імені 

[Назва фірми чи спільного підприємства]
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Форми прейскурантів цін

ПЕРЕДМОВА

Загальні положення

1. Прейскуранти мають бути заповнені у формі, способом та з деталями, описаними нижче. Учас-
ники тендеру мають прочитати Технічні специфікації та інші розділи тендерних документів, а 
також вивчити креслення, щоби зрозуміти повний обсяг вимог до кожної позиції. Подані роз-
цінки та ціни мають включати повний обсяг вимог, включаючи накладні витрати та прибу-
ток.

2. Якщо Учасник не певний щодо обсягу будь-якої позиції, він повинен запросити роз’яснення 
відповідно до Інструкцій для учасників тендеру перед тим, як подати свій тендер. 

Ціни

3. Ціни мають бути вписані незмивними чорнилами, а будь-які виправлення, пов’язані з помил-
ками, мають бути підписані Учасником тендеру. 

4. Ціни тендеру мають бути приведені способом та у валютах, визначених в Інструкціях для 
учасників тендеру.

Для кожної позиції Учасники мають заповнити кожну колонку в Прейскурантах цін, та при-
вести розбивку цін, як вимагається.

Ціни, приведені в Прейскурантах цін для кожної позиції, повинні бути для обсягу цієї по-
зиції, як визначено у вимогах, кресленнях та в інших частинах тендерних документів.

Всі позиції, що ідентифіковані в Розділі IV – Вимоги Замовника, повинні бути внесені до 
Прейскуранту із зазначенням їх цін. Позиції, що не внесені до Прейскуранту, вважаються та-
кими, що були за замовчуванням додані до вартості інших, внесених до Прейскуранту устат-
кування.

5. При розходженні між сумою цін, вказаних у колонці, і числом, вказаним у рядку «Всього», 
перше вважається правильним, а останнє число буде відкориговано відповідно.

При розходженні сум, приведених у цифрах, і сум, приведених словами, останні будуть вва-
жатись правильними. 

6. Позиції, залишені пустими, будуть вважатись такими, що були включені в інші позиції. 

7. Сума кожного Прейскуранту цін та сума Загального прейскуранту буде вважатись повною 
ціною виконання робіт у повній відповідності до Контракту, незалежно від того, чи кожна 
позиція була оцінена.

8. Коли Замовник попросить для цілей здійснення платежів чи часткових платежів, розрахунку 
відхилень чи претензій, або для інших прийнятних цілей, Підрядник має надати Замовнику 
розбивку будь-яких позицій із Прейскурантів цін, що мають складові частини або є сумами 
інших позицій.

Прейскурант №1: Основні роботи, що виконуються для Контракту
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Дата: ___________________________________________

Тендер №: ______________________________________

Ім'я (назва) Учасника тендеру: __________________________________________________

1 2 3 4 5 6

№ Опис Одиниця К-сть
Ціна за

одиницю,
без ПДВ (в

євро)

Всього, без
ПДВ

 (в євро)  
(4 x 5)

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу  №3 Луцької міської ради на пр-ті
Молоді, 12б

Роздiл 1. Вікна 

1.
Демонтаж вiконних коробок в кам'яних
стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,34

2.
Знiмання засклених вiконних рам 100 м2 0,6924

3.

Заповнення вiконних прорiзiв готовими
блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель - фрамуги

100м2 0,0089

4.

Заповнення вiконних прорiзiв готовими
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель

100м2 0,3896

5.

Заповнення вiконних прорiзiв готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель

100м2 0,2939

6.
Стрiчка віконна пароізоляційна (внутрішня) та 
паропропускна (зовнішня)

м 202,2

7.
Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли
під зливами для утеплення

10 м3 0,226

8.
Розбирання вiдливiв з листової сталi 100м 2,35

9.
Установлення віконних зливів 100м 2,35

10.
Установлення припливних вентиляційних 
пристроїв

грати 34

11.
Припливні вентиляційні пристрої на
металопластикові вікна AERECO

шт 34

12.
Демонтаж металевих грат 1т 0,098

13.
Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше
пофарбованих металевих
поверхонь грат та огорож

100м2 0,078

14.
Монтаж металевих грат 1т 0,098

Ремонт укосів

15.
Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв 
всерединi будiвлi по каменю та бетону 
цементно-вапняним розчином

100м2 0,1065

16.
Оздоблювальне шпаклювання укосів
ручним способом шпаклiвкою

100м2 0,5324

17.
Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання укосів

100м2 0,5324
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18.
Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків

100м 1,533

19.

Полiпшене фарбування
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами укосів по конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 0,5324

Ремонт з/б підвіконних плит

 

20.
Шпаклювання підвіконників шпаклiвкою 100м2 0,1995

21.
Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання

100м2 0,1995

22.
Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків

100м 0,9975

23.
Полiпшене фарбування колером олiйним 
підвіконників по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 0,1995

Роздiл 2. Вiтражі 

24.
Розбирання вітражів 100 м2 0,138

25.
Демонтаж вітражних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,02

26.

Заповнення вiтражних прорiзiв готовими 
блоками площею бiльше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель

100м2 0,138

27.
Стрiчка віконна пароізоляційна (внутрішня) та 
паропропускна (зовнішня)

м 16,6

Ремонт укосів

 

28.
Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв 
всерединi будiвлi по каменю та бетону 
цементно-вапняним розчином

100м2 0,0116

29.
Оздоблювальне шпаклювання укосів
ручним способом шпаклiвкою

100м2 0,0116

30.
Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання укосів

100м2 0,0116

31.
Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків

100м 0,166

32.

Полiпшене фарбування
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами укосів по конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 0,0581

Роздiл 3. Двері 

33.
Демонтаж металевих дверей 100м2 0,163

34.
Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,06

35.
Знiмання дверних полотен 100 м2 0,1141

36.
Заповнення дверних прорiзiв готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з ме-
таллопластику у кам'яних стiнах

100м2 0,2312

37.
Стрiчка  пароізоляційна (внутрішня) та
паропропускна (зовнішня)

м 58,7

38.
Установлення металевих дверей 100м2 0,0459
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39.
Блоки дверні важкоспалимі м2 4,59

40.
Встановлення закривача дверного
верхнього розташування

100шт 0,14

41.
Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в 
алюмiнiєвому корпусi

шт 14

Ремонт укосів 

42.
Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв 
всерединi будiвлi по каменю та бетону 
цементно-вапняним розчином

100м2 0,041

43.
Оздоблювальне шпаклювання укосів
ручним способом шпаклiвкою

100м2 0,2054

44.
Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання укосів

100м2 0,2054

45.
Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків

100м 0,59

46.

Полiпшене фарбування
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами укосів по конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 0,2054

Роздiл 4. Зовнiшнє оздоблення

47.
Установлення та розбирання зовнiшнiх
металевих трубчастих iнвентарних
риштувань, висота риштувань до 16 м

100м2 25,5

48.

Утеплення фасадів по системі Драйвіт
мінеральними плитами товщиною 120 мм та 
оздоблення декоротивним розчином.
Стіни гладкі

100 м2 21,08

49.

Утеплення цоколя по системі Драйвіт
мінеральними плитами товщиною 50 мм та 
оздоблення декоротивним розчином.
Стіни гладкі

100 м2 1,44

50.

Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 30 мм та оздоблення декоро-
тивним розчином по технології CEREZIT. Уко-
си, ширина до 300 мм

100 м2 2,24

51.

Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 150 мм та оздоблення деко-
ротивним розчином по технології CEREZIT. Ви-
ступаючі елементи по фасаду

100 м2 1,899

52.
Кутики ПВХ штукатурні перфоровані з сіткою м 876,6

53.
Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн
та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 
м2 – цоколь

100м2 1,152

Роздiл 5. Покрівля

54.
Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, 
вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi

100м 0,22

55.
Демонтаж залiзобетонних плит парапету 100 шт 0,88

56.
Монтаж залiзобетонних плит парапету 100 шт 0,88

57.
Плити парапетiв з/б марки ПП12.6 серiя 1.138.1-
20 вип.1(Ф341)

шт 25

58.
Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли 10 м3 0,03
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59.

Підготовчі роботи при улаштуванні
покрівель із полівінілхлоридних мембран по ру-
лонній основі: очищення, знепилювання та про-
сушування основи

100 м2 15,02

60.
Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран

100 м2 15,02

61.
Покрівельна ПВХ мембрана м2 1622,16

62.
Крипільний елемент у зборі (підбір на місці) шт 6008

63.
Кут зовнішній з ПВХ арт-11 (хвилястик) 100 шт 0,94

64.
Кут внутрішній з ПВХ арт 10 100 шт 0,18

65.
Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та
звукоiзоляцiї з плит або матiв
мiнераловатних або скловолокнистих

100м2 15,02

66.
Мiнераловатнi плити MONROCK MAX E, 
товщина 200 мм

м2 1532,04

67.

Влаштування вертикального утеплення в місцях 
примикання покрівлі до парапету, вентканалів та
стін плитами
мiнераловатними

100м2 0,52

68.
Мiнераловатнi плити MONROCK MAX E, 
товщина 50 мм

м2 53,04

69.

Улаштування покрівель із ПВХ мембран по 
підготовленій рулонній або
цементобетонній основі з геотекстилем
по парапету

100 м2 2,23

70.
Покрівельна ПВХ мембрана м2 254,22

71.
Крипільний елемент у зборі (підбір на місці) шт 892

72.
Геотекстиль м2 243,8

73.
Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до парапетів, висо-
та примикань до 400 мм

100 м 3,48

74.
Геотекстиль м2 160,08

75.
Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 351,48

76.
Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 2436

77.
Покрівельна ПВХ мембрана м2 208,8

78.
Герметик крайовий л 20,88

79.

Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін та
вентканалів із улаштуванням фартуха,
висота примикань до 400 мм

100 м 1,31

80.
Геотекстиль м2 60,26

81.
Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 132,31

82.
Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 917

83.
Покрівельна ПВХ мембрана м2 78,6
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84.
Герметик крайовий л 7,86

85.
Нарощування каналізаційних виводів та воронок 
з труб д. 110 мм

100м 0,07

86.
Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до парапетів, висо-
та примикань до 400 мм

100 м 0,56

87.

Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до парапетів, дода-
вати на перші повні або неповні 100 мм висоти 
примикань понад 400 мм – до 500мм

100 м 0,56

88.
Геотекстиль м2 25,76

89.
Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 56,56

90.
Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 392

91.
Покрівельна ПВХ мембрана м2 33,6

92.
Герметик крайовий л 3,36

93.
Демонтаж існуючих аераторів шт 31

94.
Встановлення аераторів 1лійка 31

95.
Встановлення воронок з підігрівом 1лійка 5

96.
Воронка водостічна з підігрівом шт 5

Ремонт вентканалів та парапета 

97.
Нарощування цегляної кладки вентканалів 1 м3 4

98.
Улаштування прорізів з металевої сiтки 100м2 0,32

99.
Розбирання бетонного покриття вентканалів 100м2 0,38

100.
Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки 100м2 0,38

101.
Улаштування покриття iз плит ОСБ
парапетів та вентканалів

100м2 2,51

102.
Улаштування покриття вентканалів та
парапету з листової сталi з полімерним
покриттям

100м2 2,53

103.
Монтаж крайової планки по парапету 100м 3,48

104.
Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 351,48

105.
Установлення металевої драбини т 0,25

106.
Установлення металевої драбини т 0,25

107.
Приварювання кутників 1т 0,005

108.
Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 2436

109.
Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше
пофарбованих металевих драбин виходу на 
покрівлю

100м2 0,05
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110.
Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних 
матерiалiв в 1-3 шари, що відшарувався

100м2 0,05

111.
Стінний захист шт 5

112.
Улаштування жолобiв пiдвiсних 100м 0,03

113.
Жолоби підвісні. мп 3

114.
Навiшування водостiчних труб, колiн,
вiдливiв i лiйок з готових елементiв

100м 0,08

115.
Водостічні труби (комплект) м 8

116.
Навантаження смiття вручну 1 т 13,693

117.
Перевезення сміття до 10 км т 13,693

Розділ 6. Блискавкозахист

118.
Розбирання блискавкозахистної сітки з
круглої сталi дiаметром 8 мм

100 м 6,4

119.
Влаштування блискавкозахистної сітки з круглої 
сталi дiаметром 8 мм

100 м 6,4

Розділ 7. Електропідігрів водостічних воронок

120.
Пробивання отворiв глибиною 100 мм,
перерiзом 40х40 мм в залiзобетонних та
бетонних стелях

10шт 0,6

121.
Забивання отворiв та гнiзд у бетонних
стiнах, площа забиття 0,1 м2

1 м3 0,03

122.
Установлення щита розподільного на стіні шт 1

123.
Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється в шафі, струм 
до 25 А

шт 2

124.
Монтаж терморегулятора електронного шт 1

125.
Монтаж датчика температури повітря шт 1

126.
Монтаж датчика вологості шт 1

127.
Коробка вiдгалужувальна шт 3

128.
Монтаж полiетиленових труб для
електропроводки дiаметром до 25 мм,
укладених в борознах пiд заливку

100м 0,05

129.
Монтаж полiетиленових труб для
електропроводки дiаметром до 25 мм,
укладених по основi пiдлоги

100м 1,5

130.
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 1,55

131.
Приєднування до затискачiв жил проводiв або 
кабелiв, перерiз до 6 мм2

100 шт 0,63

Вартість матеріалів

132.
Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1, 
номiнальний струм 16А

шт 2

133.
Щит розподільчий ЩР к-т 1

134.
Датчик температури повітря шт 1
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135.
Датчик вологості ЕТОR-55 шт 1

136.
Коробка розгалужувальна ІМТ35094 шт 3

137.
Двожильний кабель напругою 600в
перерiзом 2.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,015

138.
Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,005

139.
Чотирижильний кабель напругою до 660в 
перерiзом 4.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,02

140.
Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,115

141.
Труби полiетиленовi гофровані, зовнiшнiй 
дiаметр 25 мм

м 5

142.
Труби полiетиленовi гофровані, зовнiшнiй 
дiаметр 16 мм

м 120

143.
Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.16 мм м 30

Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
№9 комбінованого типу Луцької міської ради на пр-ті Молоді, 2а

Роздiл 1. Вікна 

1. Демонтаж вiконних коробок в кам'яних
стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,64

2. Знiмання засклених вiконних рам 100 м2 1,575

3. Розбирання вітражів 100 м2 0,0728

4.
Заповнення вiконних прорiзiв готовими
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель

100м2 0,189

5.
Заповнення вiконних прорiзiв готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель

100м2 0,576

6.
Заповнення вiконних прорiзiв готовими
блоками площею бiльше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель

100м2 0,81

7.
Заповнення вiтражних прорiзiв готовими
блоками площею бiльше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0728

8. Стрiчка віконна пароізоляційна (внутрішня) та 
паропропускна (зовнішня)

м 400,2

9. Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли
під зливами для утеплення

10 м3 0,16

10. Розбирання вiдливiв з листової сталi 100м 2,092

11. Установлення віконних зливів 100м 2,062

12. Підвіконні зливові елементи металеві з
полімерним покриттям

м2 69,54

13. Установлення припливних вентиляційних 
пристроїв

грати 64

14. Припливні вентиляційні пристрої на
металопластикові вікна AERECO

шт 64
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15. Демонтаж металевих грат 1т 0,04

16.
Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше
пофарбованих металевих
поверхонь грат та огорож

100м2 0,065

17. Монтаж металевих грат 1т 0,04

Ремонт укосів

18.
Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв 
всерединi будiвлi по каменю та бетону 
цементно-вапняним розчином

100м2 0,1174

19. Оздоблювальне шпаклювання укосів
ручним способом шпаклiвкою

100м2 0,587

20. Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання укосів

100м2 0,587

21. Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків

100м 1,836

22.
Полiпшене фарбування
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами укосів по конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 0,587

Ремонт з/б підвіконних плит

23. Шпаклювання підвіконників шпаклiвкою 100м2 1,9775

24. Додавати на 1 мм змiни товщини
Шпаклювання

100м2 1,9775

25. Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків

100м 1,974

26.
Полiпшене фарбування колером олiйним 
підвіконників по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 1,9775

27. Установлення припливних вентиляційних 
пристроїв

грати 64

28. Припливні вентиляційні пристрої на
металопластикові вікна AERECO

шт 64

Роздiл 2. Двері

29. Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,13

30. Знiмання дверних полотен 100 м2 0,249

31.
Заповнення дверних прорiзiв готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з ме-
таллопластику у кам'яних стiнах

100м2 0,189

32. Стрiчка  пароізоляційна (внутрішня) та
паропропускна (зовнішня)

м 55,3

33. Установлення металевих дверей 100м2 0,06

34. Блоки дверні важкоспалимі м2 6

35. Встановлення закривача дверного
верхнього розташування

100шт 0,1

36. Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в 
алюмiнiєвому корпусi

шт 10

Ремонт укосів
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37.
Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв 
всерединi будiвлi по каменю та бетону 
цементно-вапняним розчином

100м2 0,0354

38. Оздоблювальне шпаклювання укосів
ручним способом шпаклiвкою

100м2 0,1771

39. Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання укосів

100м2 0,1771

40. Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків

100м 0,5535

41.
Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними
сумiшами укосів по конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 0,1771

Роздiл 3. Зовнiшнє оздоблення 

42.
Установлення та розбирання зовнiшнiх
металевих трубчастих iнвентарних
риштувань, висота риштувань до 16 м

100м2 25,53

43.
Утеплення фасадів по системі Драйвіт
мінеральними плитами товщиною 120 мм та 
оздоблення декоротивним розчином. Стіни глад-
кі

100 м2 21,0716

44.
Утеплення цоколя по системі Драйвіт
мінеральними плитами товщиною 50 мм
та оздоблення декоротивним розчином .
Стіни гладкі

100 м2 1,894

45.

Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 30 мм та оздоблення
декоротивним розчином по технології
CEREZIT. Укоси, ширина до 300 мм

100 м2 4,975

46.
Кутики ПВХ штукатурні перфоровані з сіткою м 3300

47.
Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн
та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 
м2

100м2 14,093

48.
Улаштування з листової сталi пояскiв,
сандрикiв, пiдвiконних вiдливiв

100м 0,65

49.
Металевий лист з полімерним покриттям м2 9,75

50.
Установлення грат вентиляційних грати 20

51.
Решітка вентиляційна C-OZA-RS-050 шт 20

Роздiл 4. Покрівля

52.
Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв,
вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi

100м 5,15

53.

Підготовчі роботи при улаштуванні
покрівель із полівінілхлоридних мембран по ру-
лонній основі: очищення, знепилювання та про-
сушування основи

100 м2 14,1

54.
Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран

100 м2 14,1

55.
Покрівельна ПВХ мембрана м2 1522,8

56.
Крипільний елемент у зборі (підбір на місці) шт 5640

57.
Кут зовнішній з ПВХ арт-11 (хвилястик) 100 шт 1,18

58.
Кут внутрішній з ПВХ арт 10 100 шт 0,34
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59.
Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та
звукоiзоляцiї з плит або матiв
мiнераловатних або скловолокнистих

100м2 14,1

60.
Мiнераловатнi плити MONROCK MAX E, 
товщина 200 мм

м2 1438,2

61.
Влаштування вертикального утеплення в місцях 
примикання покрівлі до парапету плитами 
мiнераловатними

100м2 0,514

62.
Мiнераловатнi плити MONROCK MAX E, 
товщина 50 мм

м2 52,428

63.

Улаштування покрівель із ПВХ мембран по 
підготовленій рулонній або цементобетонній 
основі з геотекстилем
по парапету

100 м2 0,912

64.
Покрівельна ПВХ мембрана м2 103,968

65.
Крипільний елемент у зборі (підбір на місці) шт 364,8

66.
Геотекстиль м2 104,88

67.
Улаштування примикань із полівінілхлоридних 
мембран до парапетів, висота примикань до 400 
мм

100 м 1,51

68.
Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 152,51

69.
Геотекстиль м2 69,46

70.
Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 1057

71.
Покрівельна ПВХ мембрана м2 90,6

72.
Герметик крайовий л 9,06

73.

Улаштування примикань із полівінілхлоридних 
мембран до парапетів із улаштуванням фартуха, 
висота
примикань до 400 мм

100 м 2,21

74.
Сталь листова оцинкована м2 110,5

75.
Геотекстиль м2 101,66

76.
Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 223,21

77.
Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 1547

78.
Покрівельна ПВХ мембрана м2 132,6

79.
Герметик крайовий л 13,26

80.

Улаштування примикань із полівінілхлоридних 
мембран до стін та
вентканалів із улаштуванням фартуха,
висота примикань до 400 мм

100 м 1,42

81.
Сталь листова оцинкована м2 71

82.
Геотекстиль м2 65,32

83.
Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 143,42

84.
Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 994
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85.
Покрівельна ПВХ мембрана м2 85,2

86.
Герметик крайовий л 8,52

87.
Встановлення аераторів 1лійка 29

88.
Аератор з ПВХ шт 29

89.
Встановлення воронок з підігрівом 1лійка 4

90.
Воронка водостічна з підігрівом шт 4

91.
Установлення водостiчних лійок парапетна шт 8

92.
Воронка водостічна шт 8

93.
Монтаж крайової планки по парапету 100м 1,52

94.
Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 153,52

95.
Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 1064

Ремонт вентканалів та парапета

96.
Демонтаж залiзобетонних плит
накриття вентканалів

100 шт 0,09

97.
Монтаж залiзобетонних плит накриття
Вентканалів

100 шт 0,09

98.
Ремонт цегляної кладки вентканалів 1 м3 3,9

99.
Улаштування прорізів з металевої сiтки 100м2 0,37

100.
Розбирання бетонного покриття вентканалів 100м2 0,55

101.
Улаштування цементної вирiвнювальної
стяжки

100м2 0,55

102.
Улаштування покриття iз плит ОСБ 100м2 2,26

103.
Улаштування покриття вентканалів та
парапету з листової сталi з полімерним
покриттям

100м2 2,26

104.
Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше
пофарбованих металевих драбин виходу на 
покрівлю

100м2 0,03

105.
Розбирання водостiчних труб з листової
сталi з землi та помостiв

100м 0,24

106.
Навiшування водостiчних труб, колiн,
вiдливiв i лiйок з готових елементiв

100м 0,24

107.
Водостічні труби (комплект) м 24

108.
Навантаження смiття вручну 1 т 61,664

109.
Перевезення сміття до 10 км т 61,664

Розділ 5. Блискавкозахист

110.
Розбирання блискавкозахистної сітки з
круглої сталi дiаметром 8 мм

100 м 4,9

111.
Влаштування блискавкозахистної сітки з
круглої сталi дiаметром 8 мм

100 м 4,9
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Розділ 6. Електропідігрів водостічних воронок

112.
Пробивання отворiв глибиною 100 мм,
перерiзом 40х40 мм в залiзобетонних та
бетонних стелях

10шт 0,6

113.
Забивання отворiв та гнiзд у бетонних
стiнах, площа забиття 0,1 м2

1 м3 0,03

114.
Установлення щита розподільного на стіні шт 1

115.
Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється в шафі, 
струм до 25 А

шт 2

116.
Монтаж терморегулятора електронного шт 1

117.
Монтаж датчика температури повітря шт 1

118.
Монтаж датчика вологості шт 1

119.
Коробка вiдгалужувальна шт 4

120.
Монтаж полiетиленових труб для
електропроводки дiаметром до 25 мм,
укладених в борознах пiд заливку

100м 0,3

121.
Монтаж полiетиленових труб для
електропроводки дiаметром до 25 мм,
укладених по основi пiдлоги

100м 1,26

122.
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 1,56

123.
Приєднування до затискачiв жил проводiв або 
кабелiв, перерiз до 6 мм2

100 шт 0,45

Вартість матеріалів

124.
Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1, 
номiнальний струм 16А

шт 1

125.
Щит розподільчий ЩР к-т 1

126.
Датчик температури повітря шт 1

127.
Датчик вологості ЕТОR-55 шт 1

128.
Коробка розгалужувальна ІМТ35094 шт 4

129.
Двожильний кабель напругою 600в
перерiзом 2.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,026

130.
Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,006

131.
Чотирижильний кабель напругою до 660в 
перерiзом 4.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,018

132.
Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,12

133.
Труби полiетиленовi гофровані, зовнiшнiй 
дiаметр 25 мм

м 5

134.
Труби полiетиленовi гофровані, зовнiшнiй 
дiаметр 16 мм

м 122

135.
Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.16 мм м 30
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Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного  навчального  заклад у №10  на           вул. Воїнів-
афганців, 8

Роздiл 1. Вікна 

1. Демонтаж вiконних коробок в кам'яних
стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,61

2. Знiмання засклених вiконних рам 100 м2 2,0616

3. Знiмання засклених фрамуг 100 м2 0,0072

4.
Заповнення вiконних прорiзiв готовими
блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель - фрамуги

100м2 0,0072

5.
Заповнення вiконних прорiзiв готовими
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель

100м2 0,1998

6.
Заповнення вiконних прорiзiв готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель

100м2 0,1898

7.
Заповнення вiконних прорiзiв готовими
блоками площею бiльше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель

100м2 1,672

8. Стрiчка віконна пароізоляційна (внутрішня)
та паропропускна (зовнішня)

м 444,5

9. Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли
під зливами для утеплення

10 м3 0,157

10. Розбирання вiдливiв з листової сталi 100м 1,993

11. Установлення віконних зливів 100м 1,993

12. Установлення припливних вентиляційних 
пристроїв

грати 60

13. Припливні вентиляційні пристрої на
металопластикові вікна AERECO

шт 60

14. Демонтаж металевих грат 1т 0,517

15.
Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше
пофарбованих металевих
поверхонь грат та огорож

100м2 0,212

16. Монтаж металевих грат 1т 0,517

Ремонт укосів

17.
Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв 
всерединi будiвлi по каменю та бетону 
цементно-вапняним розчином

100м2 0,1971

18. Оздоблювальне шпаклювання укосів
ручним способом шпаклiвкою

100м2 0,9839

19. Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання укосів

100м2 0,9839

20. Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків

100м 3,2976
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21.
Полiпшене фарбування
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами укосів по конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 0,9839

Ремонт з/б підвіконних плит 

22. Шпаклювання підвіконників шпаклiвкою 100м2 0,4871

23. Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання

100м2 0,4871

24. Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків

100м 2,1648

25.
Полiпшене фарбування колером олiйним 
підвіконників по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 0,4871

Роздiл 2. Двері

26. Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,03

27. Знiмання дверних полотен 100 м2 0,0576

28.
Заповнення дверних прорiзiв готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з ме-
таллопластику у кам'яних стiнах

100м2 0,0252

29. Стрiчка  пароізоляційна (внутрішня) та
паропропускна (зовнішня)

м 6,6

30. Установлення металевих дверей 100м2 0,0324

31. Блоки дверні важкоспалимі м2 3,24

Ремонт укосів

32.
Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв
всерединi будiвлi по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином

100м2 0,004

33. Оздоблювальне шпаклювання укосів
ручним способом шпаклiвкою

100м2 0,0216

34. Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання укосів

100м2 0,0216

35. Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків

100м 0,054

36.
Полiпшене фарбування
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами укосів по конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 0,0216

Роздiл 3. Зовнiшнє оздоблення 

37.
Установлення та розбирання зовнiшнiх
металевих трубчастих iнвентарних
риштувань, висота риштувань до 16 м

100м2 21

38.
Утеплення фасадів по системі Драйвіт
мінеральними плитами товщиною 120 мм та 
оздоблення декоротивним розчином . Стіни 
гладкі

100 м2 12,474

39.
Утеплення цоколя по системі Драйвіт
мінеральними плитами товщиною 50 мм
та оздоблення декоротивним розчином .
Стіни гладкі

100 м2 2,011
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40.
Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 30 мм та оздоблення
декоротивним розчином по технології
CEREZIT. Укоси, ширина до 300 мм

100 м2 0,541

41.
Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 20 мм та оздоблення
декоротивним розчином по технології
CEREZIT. Декоративні елементи

100 м2 4,3889

42. Кутики ПВХ штукатурні перфоровані з сіткою м 1710

43.
Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн
та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 
м2

100м2 1,744

44. Полiпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стiн фасадiв

100м2 1,74

45.
Полiвiнiлацетатне фарбування нових
фасадiв з риштувань по пiдготовленiй
поверхнi

100м2 1,74

Роздiл 4. Покрівля 

46.
Підготовчі роботи при улаштуванні
покрівель із полівінілхлоридних мембран по ру-
лонній основі: очищення, знепилювання та про-
сушування основи

100 м2 15,2

47. Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран

100 м2 15,2

48. Покрівельна ПВХ мембрана м2 1641,6

49. Крипільний елемент у зборі (підбір на місці) шт 6080

50. Кут зовнішній з ПВХ арт-11 (хвилястик) 100 шт 1,3

51. Кут внутрішній з ПВХ арт 10 100 шт 0,24

52.
Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та
звукоiзоляцiї з плит або матiв
мiнераловатних або скловолокнистих

100м2 15,2

53. Мiнераловатнi плити MONROCK MAX E, 
товщина 200 мм

м2 1550,4

54.
Влаштування вертикального утеплення в місцях 
примикання покрівлі до парапету плитами 
мiнераловатними

100м2 0,3966

55. Мiнераловатнi плити MONROCK MAX E, 
товщина 50 мм

м2 40,4532

56.
Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до парапетів , висо-
та примикань до 400 мм

100 м 2,652

57. Геотекстиль м2 121,992

58. Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 267,852

59. Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 1856,4

60. Покрівельна ПВХ мембрана м2 159,12

61. Герметик крайовий л 15,912

62.
Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін та
вентканалів із улаштуванням фартуха,
висота примикань до 400 мм

100 м 1,314
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63. Геотекстиль м2 60,444

64. Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 132,714

65. Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 919,8

66. Покрівельна ПВХ мембрана м2 78,84

67. Герметик крайовий л 7,884

68.
Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до парапету (по ку-
тах), висота примикань до 400 мм

100 м 0,182

69. Геотекстиль м2 8,372

70. Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 18,382

71. Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 127,4

72. Покрівельна ПВХ мембрана м2 10,92

73. Герметик крайовий л 1,092

74. Нарощування каналізаційних виводів та
воронок з труб д. 110 мм

100м 0,0375

75. Встановлення аераторів 1лійка 31

76. Аератор з ПВХ шт 31

77. Встановлення воронок з підігрівом 1лійка 5

78. Воронка водостічна з підігрівом шт 5

79. Демонтаж існуючих аераторів шт 24

80. Установлення водостiчних лiйок
парапетна

шт 1

81. Воронка водостічна шт 1

82. Улаштування покриття тамбурів з ПВХ
мембран по цементобетонній основі

100 м2 0,19

83. Покрівельна ПВХ мембрана м2 21,66

84. Крипільний елемент у зборі (підбір на місці) шт 76

85. Геотекстиль м2 21,85

86.
Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін та
вентканалів тамбурів із улаштуванням
фартуха, висота примикань до 400 мм

100 м 0,24

87. Геотекстиль м2 11,04

88. Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 24,24

89. Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 168

90. Покрівельна ПВХ мембрана м2 14,4
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91. Герметик крайовий л 1,44

92.
Улаштування покрівель із ПВХ мембран по
підготовленій рулонній або
цементобетонній основі з геотекстилем
по парапету

100 м2 1,0681

93. Покрівельна ПВХ мембрана м2 121,7634

94. Крипільний елемент у зборі (підбір на місці) шт 427,24

95. Геотекстиль м2 122,8315

96. Монтаж крайової планки по парапету 100м 2,652

97. Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 267,852

98. Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 1856,4

Ремонт вентканалів та парапета

99. Нарощування цегляної кладки вентканалів 1 м3 3,9

100. Улаштування прорізів з металевої сiтки 100м2 0,349

101. Розбирання покриття вентканалів із
полівінілхлоридних мембран

100 м2 0,35

102. Розбирання бетонного покриття вентканалів 100м2 0,35

103. Улаштування цементної вирiвнювальної
стяжки

100м2 0,35

104. Улаштування покриття iз плит ОСБ 100м2 1,784

105.
Улаштування покриття вентканалів та
парапету з листової сталi з полімерним
покриттям

100м2 2,141

106. Навантаження смiття вручну 1 т 17,102

107. Перевезення сміття до 10 км т 17,102

Розділ 5. Блискавкозахист

108. Розбирання блискавкозахистної сітки з
круглої сталi дiаметром 8 мм

100 м 5

109. Влаштування блискавкозахистної сітки з
круглої сталi дiаметром 8 мм

100 м 5

110. Тримач даховий з підставкою пластиковий 16.1/р шт 501

111. Клей монтажний для мембрани ПВХ кг 1,44

Розділ 6. Електропідігрів водостічних воронок

112.
Пробивання отворiв глибиною 100 мм,
перерiзом 40х40 мм в залiзобетонних та
бетонних стелях

10шт 0,6

113. Забивання отворiв та гнiзд у бетонних
стiнах, площа забиття 0,1 м2

1 м3 0,03

114. Установлення щита розподільного на стіні шт 1
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115.
Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється в шафі, 
струм до 25 А

шт 2

116. Монтаж терморегулятора електронного шт 1

117. Монтаж датчика температури повітря шт 1

118. Монтаж датчика вологості шт 1

119. Коробка вiдгалужувальна шт 4

120.
Монтаж полiетиленових труб для
електропроводки дiаметром до 25 мм,
укладених в борознах пiд заливку

100м 0,3

121.
Монтаж полiетиленових труб для
електропроводки дiаметром до 25 мм,
укладених по основi пiдлоги

100м 0,95

122. Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 1,25

123. Приєднування до затискачiв жил проводiв або 
кабелiв, перерiз до 6 мм2

100 шт 0,45

Вартість матеріалів

124. Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1, 
номiнальний струм 16А

шт 1

125. Щит розподільчий ЩР к-т 1

126. Датчик температури повітря шт 1

127. Датчик вологості ЕТОR-55 шт 1

128. Коробка розгалужувальна ІМТ35094 шт 4

129. Двожильний кабель напругою 600в
перерiзом 2.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,026

130. Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,006

131. Чотирижильний кабель напругою до 660в 
перерiзом 4.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,026

132. Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,078

133. Труби полiетиленовi гофровані, зовнiшнiй 
дiаметр 25 мм

м 5

134. Труби полiетиленовi гофровані, зовнiшнiй 
дiаметр 16 мм

м 90

135. Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.16 мм м 30

    Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного  навчального  закладу  №32 на                пр-ті
Перемоги, 13а

Роздiл 1. Вiкна 

1. Розбирання вiдливiв з листової сталi 100м 1,39

2. Установлення віконних зливів 100м 1,39

3. Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах
з вiдбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,16
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4. Знiмання засклених вiконних рам 100 м2 0,4129

5. Демонтаж вітражних коробок в кам'яних 
стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,02

6. Розбирання вітражів 100 м2 0,1673

7. Заповнення вiконних прорiзiв готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель

100м2 0,2971

8. Заповнення вiконних прорiзiв готовими 
блоками площею бiльше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель

100м2 0,1158

9. Заповнення вiтражних прорiзiв готовими 
блоками площею бiльше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель

100м2 0,1673

10. Стрiчка віконна пароізоляційна (внутрішня)
та паропропускна (зовнішня)

м 133

11. Установлення припливних вентиляційних 
пристроїв

грати 18

12. Припливні вентиляційні пристрої на
металопластикові вікна AERECO

шт 18

13. Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз 
цегли під зливами для утеплення

10 м3 0,237

Ремонт укосів

14. Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв 
всерединi будiвлi по каменю та бетону 
цементно-вапняним розчином

100м2 0,0642

15. Оздоблювальне шпаклювання укосів
ручним способом шпаклiвкою

100м2 0,3213

16. Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання укосів

100м2 0,3213

17. Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків

100м 0,93

18.

Полiпшене фарбування
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами укосів по конструкцiях, пiдготовле-
них пiд фарбування

100м2 0,3213

Ремонт з/б підвіконних плит

19. Заповнення борозен (штукатурення) 100м2 0,029

20. Шпаклювання підвіконників шпаклiвкою 100м2 0,1608

21. Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання

100м2 0,1608

22. Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків

100м 0,81

23. Полiпшене фарбування колером олiйним 
підвіконників по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 0,1608

Роздiл 2. Двері

24. Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах 
з вiдбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,01

25. Знiмання дверних полотен 100 м2 0,0268
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26. Заповнення дверних прорiзiв готовими 
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з 
металлопластику у кам'яних стiнах

100м2 0,0268

27. Стрiчка  пароізоляційна (внутрішня) та 
паропропускна (зовнішня)

м 7

28. Встановлення закривача дверного
верхнього розташування

100шт 0,01

29. Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в 
алюмiнiєвому корпусi

шт 1

Ремонт укосів

30. Ремонт штукатурки прямолiнiйних 
укосiввсерединi будiвлi по каменю та  бетону 
цементно-вапняним розчином

100м2 0,0046

31. Оздоблювальне шпаклювання укосів
ручним способом шпаклiвкою

100м2 0,0231

32. Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання укосів

100м2 0,0231

33. Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків

100м 0,07

34. Полiпшене фарбування
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами укосів по конструкцiях, пiдготовле-
них пiд фарбування

100м2 0,0231

Роздiл 3. Зовнiшнє оздоблення

35. Вiдбивання декоративної штукатурки по цеглi
та бетону зi стiн, площа вiдбивання в одному 
мiсцi бiльше 5 м2

100м2 5,68

36. Установлення та розбирання зовнішніх 
металевих трубчастих iнвентарних 
риштувань, висота риштувань до 16 м

100м2 19,46

37. Утеплення фасадів по системі Драйвіт 
мінеральними плитами товщиною 120 мм та 
оздоблення декоротивним розчином . Стіни 
гладкі

100 м2 8,02

38. Утеплення фасадів по системі Драйвіт
мінеральними плитами товщиною 50 мм та 
оздоблення декоротивним розчином . Стіни 
гладкі

100 м2 5,68

39. Утеплення цоколя по системі Драйвіт
мінеральними плитами товщиною 20 мм та 
оздоблення декоротивним розчином . Стіни 
гладкі

100 м2 1,58

40. Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 30 мм та оздоблення де-
коротивним розчином по технології 
CEREZIT. Укоси, ширина до 300 мм

100 м2 2,08

41. Кутики ПВХ штукатурні перфоровані з 
сіткою

м 104

42. Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону з 
цоколя, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5
м2

100м2 1,58

Роздiл 4. Покрівля 

43. Підготовчі роботи при улаштуванні
покрівель із полівінілхлоридних мембран по 
рулонній основі: очищення, знепилювання
та просушування основи

100 м2 10,2

44. Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран

100 м2 10,2
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45. Покрівельна ПВХ мембрана м2 1101,6

46. Крипільний елемент у зборі (підбір на місці) шт 4080

47. Кут зовнішній з ПВХ арт-11 (хвилястик) 100 шт 0,72

48. Кут внутрішній з ПВХ арт 10 100 шт 0,08

49. Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та
звукоiзоляцiї з плит або матiв
мiнераловатних або скловолокнистих

100м2 10,2

50. Мiнераловатнi плити MONROCK MAX E, 
товщина 200 мм

м2 1040,4

51. Влаштування вертикального утеплення в 
місцях примикання покрівлі до парапету, 
вентканалів та стін плитами
мiнераловатними

100м2 0,315

52. Мiнераловатнi плити MONROCK MAX E, 
товщина 50 мм

м2 32,13

53. Улаштування покрівель із ПВХ мембран по 
підготовленій рулонній або
цементобетонній основі з геотекстилем по па-
рапету

100 м2 1,12

54. Покрівельна ПВХ мембрана м2 127,68

55. Крипільний елемент у зборі (підбір на місці) шт 448

56. Геотекстиль м2 128,8

57. Улаштування примикань із 
полівінілхлоридних мембран до парапетів , 
висота примикань до 400 мм

100 м 2,2

58. Геотекстиль м2 101,2

59. Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 222,2

60. Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 1540

61. Покрівельна ПВХ мембрана м2 132

62. Герметик крайовий л 13,2

63. Улаштування примикань із 
полівінілхлоридних мембран до стін та 
вентканалів із улаштуванням фартуха, висота 
примикань до 400 мм

100 м 1,02

64. Геотекстиль м2 46,92

65. Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 103,02

66. Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 714

67. Покрівельна ПВХ мембрана м2 61,2

68. Герметик крайовий л 6,12

69. Встановлення аераторів 1лійка 21

70. Аератор з ПВХ шт 21
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71. Встановлення воронок з підігрівом 1лійка 2

72. Воронка водостічна з підігрівом шт 2

Ремонт вентканалів та парапета

73. Закладення отворів цеглою вентканалів 1 м3 0,6

74. Улаштування прорізів з металевої сiтки 100м2 0,14

75. Розбирання бетонного покриття вентканалів 100м2 0,045

76. Улаштування бетонного покриття 100м2 0,045

77. Улаштування цементної вирiвнювальної 
стяжки

100м2 0,22

78. Улаштування покриття iз плит ОСБ парапетів
та вентканалів

100м2 1,57

79. Улаштування покриття вентканалів та
парапету з листової сталi з полімерним по-
криттям

100м2 1,59

80. Монтаж крайової планки по парапету 100м 2,2

81. Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 222,2

82. Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 1540

83. Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази 
ранiше пофарбованих металевих драбин 
виходу на покрівлю

100м2 0,05

84. Навантаження смiття вручну 1 т 29,612

85. Перевезення сміття до 10 км т 29,612

Розділ 5. Блискавкозахист

86. Розбирання блискавкозахистної сітки з 
круглої сталi дiаметром 8 мм

100 м 3,92

87. Влаштування блискавкозахистної сітки з 
круглої сталi дiаметром 8 мм

100 м 3,92

88. Тримач даховий з підставкою пластиковий 
16.1/р

шт 393

89. Клей монтажний для мембрани ПВХ кг 1,13

Розділ 6. Електропідігрів водостічних воронок

90. Пробивання отворiв глибиною 100 
мм,перерiзом 40х40 мм в залiзобетонних та 
бетонних стелях

10шт 0,6

91. Забивання отворiв та гнiзд у бетонних стiнах, 
площа забиття 0,1 м2

1 м3 0,03

92. Установлення щита розподільного на стіні шт 1

93. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється в шафі, 
струм до 25 А

шт 2

94. Монтаж терморегулятора електронного шт 1

95. Монтаж датчика температури повітря шт 1
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96. Монтаж датчика вологості шт 1

97. Коробка вiдгалужувальна шт 1

98. Монтаж полiетиленових труб для
електропроводки дiаметром до 25 мм, укладе-
них в борознах пiд заливку

100м 0,3

99. Монтаж полiетиленових труб для
електропроводки дiаметром до 25 мм, укладе-
них по основi пiдлоги

100м 0,47

100. Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,73

101. Приєднування до затискачiв жил проводiв або
кабелiв, перерiз до 6 мм2

100 шт 0,18

Вартість матеріалів

102. Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1, 
номiнальний струм 16А

шт 1

103. Щит розподільчий ЩР к-т 1

104. Датчик температури повітря шт 1

105. Датчик вологості ЕТОR-55 шт 1

106. Коробка розгалужувальна ІМТ35094 шт 1

107. Двожильний кабель напругою 600в
перерiзом 2.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,016

108. Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,006

109. Чотирижильний кабель напругою до 660в 
перерiзом 4.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,018

110. Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,048

111. Труби полiетиленовi гофровані, зовнiшнiй 
дiаметр 25 мм

м 5

112. Труби полiетиленовi гофровані, зовнiшнiй 
дiаметр 16 мм

м 43

113. Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.16 мм м 30

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу                       (ясла-садок)№38
комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54

Роздiл 1. Вікна

1. Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах
з вiдбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,53

2. Знiмання засклених вiконних рам 100 м2 1,3148

3. Знiмання засклених фрамуг 100 м2 0,0512

4. Заповнення вiконних прорiзiв готовими
блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель - фрамуги

100м2 0,0512
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5. Заповнення вiконних прорiзiв готовими 
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель

100м2 0,6214

6. Заповнення вiконних прорiзiв готовими 
блоками площею бiльше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель

100м2 0,6934

7. Стрiчка віконна пароізоляційна (внутрішня) 
та паропропускна (зовнішня)

м 460,4

8. Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз 
цегли під зливами для утеплення

10 м3 0,284

9. Розбирання вiдливiв з листової сталi 100м 2,9

10. Установлення віконних зливів 100м 2,9

11. Установлення припливних вентиляційних 
пристроїв

грати 61

12. Припливні вентиляційні пристрої на
металопластикові вікна AERECO

шт 61

13. Демонтаж вітражних коробок в кам'яних 
стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,08

14. Розбирання вітражів 100 м2 0,852

15. Заповнення вiтражних прорiзiв готовими 
блоками площею бiльше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель

100м2 0,852

Ремонт укосів

16. Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв 
всерединi будiвлi по каменю та бетону 
цементно-вапняним розчином

100м2 0,2396

17. Оздоблювальне шпаклювання укосів
ручним способом шпаклiвкою

100м2 1,198

18. Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання укосів

100м2 1,198

19. Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків

100м 3,423

20. Полiпшене фарбування
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами укосів по конструкцiях, пiдготовле-
них пiд фарбування

100м2 1,198

Ремонт з/б підвіконних плит

21. Заповнення борозен (штукатурення) 100м2 0,033

22. Шпаклювання підвіконників шпаклiвкою 100м2 0,4777

23. Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання

100м2 0,4777

24. Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків

100м 2,358

25. Полiпшене фарбування колером олiйним 
підвіконників по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 0,4777

Роздiл 2. Двері 

26. Демонтаж металевих дверей 100м2 0,2629
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27. Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах 
з вiдбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,03

28. Знiмання дверних полотен 100 м2 0,046

29. Заповнення дверних прорiзiв готовими 
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з 
металлопластику у кам'яних стiнах

100м2 0,2629

30. Стрiчка  пароізоляційна (внутрішня) та 
паропропускна (зовнішня)

м 68

31. Установлення металевих дверей 100м2 0,04594

32. Блоки дверні важкоспалимі м2 4,594

33. Встановлення закривача дверного
верхнього розташування

100шт 0,13

34. Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в 
алюмiнiєвому корпусi

шт 13

Ремонт укосів

35. Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв 
всерединi будiвлi по каменю та бетону 
цементно-вапняним розчином

100м2 0,047

36. Оздоблювальне шпаклювання укосів
ручним способом шпаклiвкою

100м2 0,2366

37. Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання укосів

100м2 0,2366

38. Установлення перфорованих штукатурних 
кутиків

100м 0,676

39. Полiпшене фарбування
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами укосів по конструкцiях, пiдготовле-
них пiд фарбування

100м2 0,2366

Роздiл 3. Зовнiшнє оздоблення

40. Установлення та розбирання зовнiшнiх 
металевих трубчастих iнвентарних 
риштувань, висота риштувань до 16 м

100м2 23,91

41. Утеплення фасадів по системі Драйвіт
мінеральними плитами товщиною 120 мм та 
оздоблення декоротивним розчином . Стіни 
гладкі

100 м2 15,36

42. Утеплення цоколя по системі Драйвіт
мінеральними плитами товщиною 50 мм та 
оздоблення декоротивним розчином . Стіни 
гладкі

100 м2 2,95

43. Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 30 мм та оздоблення де-
коротивним розчином по технології 
CEREZIT. Укоси, ширина до 300 мм

100 м2 2,73

44. Кутики ПВХ штукатурні перфоровані з 
сіткою

м 170

45. Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi 
стiн та стель, площа вiдбивання в одному 
мiсцi до 5 м2

100м2 2,95

46. Полiпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стiн фасадiв

100м2 1,74

47. Полiвiнiлацетатне фарбування нових
фасадiв з риштувань по пiдготовленiй
поверхнi

100м2 1,74

48. Замiна вентиляцiйних грат 100шт 1,11
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49. Решітка вентиляційна 0,12х0,25 м шт 111

Роздiл 4. Покрівля 

50. Підготовчі роботи при улаштуванні
покрівель із полівінілхлоридних мембран по 
рулонній основі: очищення, знепилювання та 
просушування основи

100 м2 11,915

51. Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран

100 м2 11,915

52. Покрівельна ПВХ мембрана м2 1286,82

53. Крипільний елемент у зборі (підбір на місці) шт 4766

54. Кут зовнішній з ПВХ арт-11 (хвилястик) 100 шт 0,93

55. Кут внутрішній з ПВХ арт 10 100 шт 0,33

56. Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та 
звукоiзоляцiї з плит або матiв
мiнераловатних або скловолокнистих

100м2 11,915

57. Мiнераловатнi плити MONROCK MAX E, 
товщина 200 мм

м2 1215,33

58. Влаштування вертикального утеплення в 
місцях примикання покрівлі до парапету та 
вентканалів плитами мiнераловатними

100м2 0,4531

59. Мiнераловатнi плити MONROCK MAX E, 
товщина 50 мм

м2 46,2162

60. Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до парапетів , 
висота примикань до 400 мм

100 м 2,735

61. Геотекстиль м2 125,81

62. Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 276,235

63. Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 1856,4

64. Покрівельна ПВХ мембрана м2 164,1

65. Герметик крайовий л 16,41

66. Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін та
вентканалів із улаштуванням фартуха,
висота примикань до 400 мм

100 м 1,796

67. Геотекстиль м2 82,616

68. Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 181,396

69. Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 1257,2

70. Покрівельна ПВХ мембрана м2 107,76

71. Герметик крайовий л 10,776

72. Нарощування каналізаційних виводів та 
воронок з труб д. 110 мм

100м 0,02

73. Встановлення аераторів 1лійка 24

74. Аератор з ПВХ шт 24
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75. Встановлення воронок з підігрівом 1лійка 5

76. Воронка водостічна з підігрівом шт 5

77. Улаштування покрівель із ПВХ мембран по 
підготовленій рулонній або
цементобетонній основі з геотекстилем по па-
рапету

100 м2 1,102

78. Покрівельна ПВХ мембрана м2 125,628

79. Крипільний елемент у зборі (підбір на місці) шт 440,8

80. Геотекстиль м2 126,73

81. Монтаж крайової планки по парапету 100м 2,735

82. Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ
покриттям (крайова планка)

м 276,235

83. Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж шт 1914,5

Ремонт вентканалів та парапета

84. Нарощування цегляної кладки вентканалів 1 м3 1,5

85. Улаштування прорізів з металевої сiтки 100м2 0,35

86. Розбирання бетонного покриття вентканалів 100м2 0,42

87. Улаштування цементної вирiвнювальної
стяжки

100м2 0,42

88. Улаштування покриття iз плит ОСБ 100м2 1,85

89. Улаштування покриття вентканалів та
парапету з листової сталi з полімерним по-
криттям

100м2 2,662

90. Навантаження смiття вручну 1 т 23,962

91. Перевезення сміття до 10 км т 23,962

Розділ 5. Блискавкозахист

92. Розбирання блискавкозахистної сітки з 
круглої сталi дiаметром 8 мм

100 м 4,8

93. Влаштування блискавкозахистної сітки з 
круглої сталi дiаметром 8 мм

100 м 4,8

94. Тримач даховий з підставкою пластиковий 
16.1/р

шт 481

95. Клей монтажний для мембрани ПВХ кг 1,38

Розділ 6. Електропідігрів водостічних воронок

96. Пробивання отворiв глибиною 100 мм, 
перерiзом 40х40 мм в залiзобетонних та 
бетонних стелях

10шт 0,6

97. Забивання отворiв та гнiзд у бетонних
стiнах, площа забиття 0,1 м2

1 м3 0,03

98. Установлення щита розподільного на стіні шт 1
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99. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється в шафі, 
струм до 25 А

шт 2

100. Монтаж терморегулятора електронного шт 1

101. Монтаж датчика температури повітря шт 1

102. Монтаж датчика вологості шт 1

103. Коробка вiдгалужувальна шт 4

104. Монтаж полiетиленових труб для
електропроводки дiаметром до 25 мм,
укладених в борознах пiд заливку

100м 0,3

105. Монтаж полiетиленових труб для
електропроводки дiаметром до 25 мм,
укладених по основi пiдлоги

100м 1,25

106. Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 1,55

107. Приєднування до затискачiв жил проводiв або
кабелiв, перерiз до 6 мм2

100 шт 0,45

Вартість матеріалів

108. Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1, 
номiнальний струм 16А

шт 2

109. Щит розподільчий ЩР к-т 1

110. Датчик температури повітря шт 1

111. Датчик вологості ЕТОR-55 шт 1

112. Коробка розгалужувальна ІМТ35094 шт 4

113. Двожильний кабель напругою 600в
перерiзом 2.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,026

114. Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,006

115. Чотирижильний кабель напругою до 660в 
перерiзом 4.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,026

116. Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,11

117. Труби полiетиленовi гофровані, зовнiшнiй 
0,
дiаметр 25 мм

м 5

118. Труби полiетиленовi гофровані, зовнiшнiй
дiаметр 16 мм

м 120

119. Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.16 мм м 30

Всього, без ПДВ (вноситься до Загального прейскуранту)

ПДВ (вноситься до Загального прейскуранту)

Всього, з ПДВ (вноситься до Загального прейскуранту)

Ім’я:

В якості:

Підпис: 
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Належним чином уповноважений на підписання Тендерної пропозиції від імені: 
__________________________________

Цього ____________ дня _____________________ місяця ___________ року.

Прейскурант №2: Супутні роботи, що виконуються для Контракту

Дата: ___________________________________________

Тендер №: ______________________________________

Ім'я (назва) Учасника тендеру: __________________________________________________

2 3 4 5 6

№ Опис Одиниця К-сть

Ціна за
одиницю,
без ПДВ
(в євро)

Всього, без
ПДВ

 (в євро)  

(4 x 5)

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу  №3              Луцької міської
ради на пр-ті Молоді, 12б

Роздiл 1. Ремонт світлових приямків

1. Очищення приямка вiд смiття 100т 0,008

2. Вiдбивання штукатурки по цеглi та 
бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання 
в одному мiсцi до 5 м2

100м2 0,51

3. Просте штукатурення поверхонь стiн 
цементно-вапняним або цементним 
розчином по каменю та бетону

100м2 0,51

4. Прочищення існуючих дренажних труб 100м 0,38

5. Улаштування бетонного днища 
приямків , бетон С8/10

м3 0,4

6. Свердлення отворiв в цегляних 
стiнах,товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр 
отвору до 20 мм

100шт 0,76

7. Монтаж дрiбних металоконструкцiй -
каркаси приямків

1т 0,22
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8. Анкери Redibolt 12х120 М100 шт 76

9. Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг

т 0,019

10. Фарбування металевих грат, рам, труб 
дiаметром менше 50 мм тощо бiлилом з 
додаванням колера за 2 рази

100м2 0,12

11. Монтаж покрiвельного покриття з
профiльованого листа ТП20

100м2 0,18

12. Монтаж покрівельних елементів 100м 0,2

13. Стінний захист шт 10

14. Фарбування олiйними сумiшами за 2 
рази ранiше пофарбованих металевих 
поверхонь грат та огорож

100м2 0,02

Роздiл 2. Ремонт входів в техпідпілля

15. Монтаж дрiбних металоконструкцiй - 
каркас

1т 0,161

16. Розбирання покриттiв покрiвлi з листової
сталi

100м2 0,24

17. Розбирання лат [решетування] з дощок з 
прозорами

100м2 0,24

18. Монтаж покрiвельного покриття з
профiльованого листа ТП20

100м2 0,24

19. Монтаж покрівельних елементів 100м 0,28

20. Стінний захист шт 9

21. Вітрозахист шт 5

22. Фарбування металевих грат, рам, труб 
дiаметром менше 50 мм тощо бiлилом з 
додаванням колера за 2 рази

100м2 0,09

23. Вiдбивання штукатурки по цеглi та 
бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання
в одному мiсцi до 5 м2

100м2 0,54

24. Полiпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стiн 
фасадiв

100м2 0,54

25. Полiвiнiлацетатне фарбування нових 
фасадiв з риштувань по пiдготовленiй 
поверхнi

100м2 0,54

Роздiл 3. Ремонт ганків  

26. Демонтаж металевих решіток для
витирання ніг

1 т 0,2634

27. Розбирання асфальтобетонних покриттiв 
вручну

100м3 0,104

28. Розбирання щебеневих основ 100м3 0,052

29. Розбирання цементних стяжек 100м2 0,212

30. Розбирання бетонного покриття ганку 1 м3 2,43

31. Улаштування пiдстильного шару
бетонного

м3 2,43

32. Розбирання кам'яних i залiзобетонних 
схiдцiв на суцiльнiй основi

100м 0,357
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33. Установлення окремих кам'яних i
залiзобетонних схiдцiв- раніше
демонтованих та нових

100м 0,357

34. Схiдцi з/б марки ЛС11 ГОСТ 8717.0-84 
ГОСТ 8717.1-84

шт 34

35. Розбирання кам'яної кладки простих стiн 
iз цегли

10 м3 0,717

36. Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетоннiй основi пло-
щею до 20 м2

100м2 1,0723

37. На кожнi 5 мм змiни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключа-
ти до товщ. 50 мм

100м2 6,432

38. Улаштування покриттів східців і 
підсхідців з тротуарних плиток розміром 
30х30 см
на розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 117,6

39. Установлення металевих решіток для 
витирання ніг

1 т 0,2634

40. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 1

41. Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 2

42. Мурування окремих дiлянок простих 
зовнiшнiх стiн iз цегли - підпірні стіни 
під ганки

100 м3 0,086

43. Улаштування горизонтальної 
гiдроiзоляцiї

100 м2 0,147

44. Полiпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стiн 
ганків

100м2 0,6234

45. Полiвiнiлацетатне фарбування нових 
фасадiв з риштувань по пiдготовленiй 
поверхнi

100м2 0,6234

46. Виготовлення огорожі т 0,3922

47. Монтаж металоконструкцiй огороджень 1т 0,3922

48. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,1569

49. Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,3138

50. Влаштування парапетних плит 100шт 0,84

51. Парапет шт 84

Відновлення сходинок і балконної плити по системі ПЦБ

52. Демонтаж металевого огородження 1т 0,7168

53. Виготовлення огорожі т 1,0896

54. Монтаж металоконструкцiй огороджень 1т 1,0896

55. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,4358

56. Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,8716

57. Очищення металевими щiтками м2 40,4
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58. Захист оголеної арматури сумішшю
Ceresit CD 30 товщ. 1 мм

100 м2 0,3232

59. Відновлення бетонної поверхні розчином
Церезит СД 25

100м2 0,404

60. Грунтування поверхні 100м2 0,404

Роздiл 4. Пандус (1 шт)

61. Розбирання покриттiв з дрiбнорозмiрних
фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]

100м2 0,0924

62. Розбирання монолітних бетонних ганків 1 м3 1,1

63. Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без крiплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,027

64. Улаштування основи з піску 100 м3 0,02

65. Улаштування залiзобетонних 
конструкцій
[сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону
В15 [М200], крупнiсть заповнювача 
бiльше
20 до 40 мм]

100 м3 0,045

66. Сітка арматурна т 0,031

67. Улаштування пiдстильних та
вирiвнювальних шарiв основи з пiщано-
гравiйної сумiшi

100м3 0,003

68. Улаштування пiдстильного шару 
бетонного

м3 1,5

69. Улаштування покриття з 
дрiбнорозмiрних
фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]

100м2 0,1

70. Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг

т 0,03042

71. Монтаж металоконструкцiй огороджень 1т 0,1506

72. Грунтування металевих поверхонь за
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,06

73. Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,12

74. Полiпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стiн 
фасадiв

100м2 0,018

75. Полiвiнiлацетатне фарбування нових 
фасадiв з риштувань по пiдготовленiй 
поверхнi

100м2 0,018

Роздiл 5. Козирки

76. Свердлення отворiв в цегляних стiнах, 
товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору
до 20 мм

100шт 0,8

77. Анкери Redibolt 12х120 М100 шт 80

78. Монтаж дрiбних металоконструкцiй 
вагою до 0,1 т -каркас

1т 0,552

79. Монтаж покрiвельного покриття з
профiльованого листа ТП20

100м2 0,56

80. Влаштування підшивки низу і бічних 
стінок козирків металопрофілем

100м2 0,54



Розділ ІІІ: Тендерні форми 61

81. Свердлення отворiв в козирках 100шт 0,4

82. Анкери Redibolt 8х80 М60 шт 40

83. Монтаж покрівельних елементів 100м 2,14

84. Жолоб ЖБ 2 шт 18

85. Накладка на жолоб шт 18

86. Стінний захист шт 21

87. Кутник зовнішній К32 шт 30

88. Кутник внутрішній КВ2 шт 20

89. Грунтування металевих поверхонь за
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,28

90. Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,56

91. Улаштування жолобiв пiдвiсних з
оцинкованої сталi

100м 0,61

92. Жолоб водостічний (комплект) м.п 61

93. Навiшування водостiчних труб, колiн, 
вiдливiв i лiйок з виготовленням на мiсцi

100м 0,72

94. Водостічні труби (комплект) м 72

Роздiл 6. Огородження покрівлі

95. Свердлення отворiв під стійки 
огородження,
дiаметр отвору до 20 мм

100шт 2,86

96. Додавати на глибину до 200 мм 100шт 1,86

97. Герметизація стійок 100м 0,28

98. Герметик силіконовий шт 4

99. Огородження покрiвель перилами 100м 3,26

100. Грунтування металевих поверхонь за один 
раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,63

101. Фарбування нових металевих поверхонь 
[крiм покрiвель] бiлилом з додаванням 
колера за 2 рази

100м2 0,63

Роздiл 7. Вимощення 

102. Розбирання асфальтобетонних покриттів 
вручну

100м3 0,123

103. Розбирання щебеневих основ 100м3 0,492

104. Свердлення отворiв 100шт 3,84

105. Улаштування гiдроiзоляцiї мембраною 
тефонд плюс

100 м2 2,952

106. Улаштування основ товщиною 12 см iз 
щебеню

100м2 2,46
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107. На кожний 1 см змiни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-47-
1 до товщ. 8 см

100м2 -9,84

108. Улаштування бетонного вимощення з 
бетону кл. С20/25 товщ. 80 мм

м3 19,68

109. Улаштування пiдстильних та
вирiвнювальних шарiв основи з пiщано- 
гравiйної сумiшi товщ. 50 мм

100м3 0,123

110. Улаштування вимощення з
дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мо-
щення [ФЭМ]

100м2 2,46

111. Установлення бетонних поребрикiв м 246

112. Поребрик мп 246

Роздiл 8. Різні роботи 

113. Очищення металевих конструкцiй вiд 
корозiї металевими щiтками

м2 5

114. Грунтування металевих поверхонь за
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,05

115. Грунтування поверхні 100м2 0,08

116. Відновлення захисного шару цементним
розчином по каменю та бетону

100м2 0,08

117. Перевезення сміття до 10 км т 152,823

118. Навантаження смiття вручну 1 т 152,823

Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради на                       пр-ті Молоді, 2а

Роздiл 1. Ремонт входів в підвал 

1. 2 Демонтаж дрiбних металоконструкцiй -
каркас

1т 0,09

2. Монтаж дрiбних металоконструкцiй - 
каркас та обрешітка

1т 0,2912

3. Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг

т 0,0016

4. Розбирання покриттiв покрiвлi з 
хвилястих азбестоцементних листiв

100м2 0,192

5. Монтаж покрiвельного покриття з
профiльованого листа ТП20

100м2 0,192

6. Монтаж покрівельних елементів 100м 0,32

7. Вітрозахист шт 13

8. Жолоб ЖБ 2 шт 3

9. Накладка на жолоб шт 3

10. Ремонт сталевого каркасу т 0,06

11. Фарбування металевих грат, рам, труб 
дiаметром менше 50 мм тощо бiлилом з 
додаванням колера за 2 рази

100м2 0,13
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12. Вiдбивання штукатурки по цеглi та 
бетону зi
стiн та стель, площа вiдбивання в одному
мiсцi до 5 м2

100м2 0,44

13. Полiпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стiн 
фасадiв

100м2 0,44

14. Полiвiнiлацетатне фарбування нових 
фасадiв з риштувань по пiдготовленiй 
поверхнi

100м2 0,44

Роздiл 2. Ремонт ганків  

15. Демонтаж дрiбних металоконструкцiй - 
огородження

1т 0,602

16. Розбирання цементних стяжок 100м2 0,3401

17. Розбирання монолітних бетонних ганків 1 м3 1,7

18. Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетоннiй основi пло-
щею до 20 м2

100м2 0,3401

19. На кожнi 5 мм змiни товщини шару 
цементної стяжки додавати або 
виключати до товщ. 50 мм

100м2 2,0406

20. Улаштування покриттів східців і 
підсхідців з тротуарних плиток розміром 
30х30 см
на розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 65,1

21. Монтаж металоконструкцiй огороджень 1т 0,87075

22. Установлення металевих решіток для 
витирання ніг

1 т 0,275

23. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,62

24. Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 1,24

25. Ремонт парапетних плит ганка 100м2 0,136

26. Вiдбивання штукатурки по цеглi та 
бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання 
в одному
мiсцi до 5 м2

100м2 1,326

27. Полiпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стiн 
фасадiв

100м2 1,326

28. Полiвiнiлацетатне фарбування нових 
фасадiв з риштувань по пiдготовленiй 
поверхнi

100м2 1,326

Відновлення сходинок по системі ПЦБ

29. Очищення металевими щiтками м2 5

30. Захист оголеної арматури сумішшю
Ceresit CD 30 товщ. 1 мм

100 м2 0,008

31. Відновлення бетонної поверхні розчином
Церезит СД 25

100м2 0,092

32. Грунтування поверхні 100м2 0,1

Роздiл 3. Пандус  
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33. Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без крiплень з укосами, 
група ґрунту 2

100 м3 0,0254

34. Улаштування основи з піску 100 м3 0,015

35. Улаштування залiзобетонних 
конструкцій [сумiшi бетоннi готовi важкi,
клас бетону В15 [М200], крупнiсть 
заповнювача більше 20 до 40 мм]

100 м3 0,072

36. Сітка арматурна т 0,041

37. Улаштування пiдстильних та
вирiвнювальних шарiв основи з пiщано- 
гравiйної сумiшi

100м3 0,00605

38. Улаштування вимощення з
дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мо-
щення [ФЭМ]

100м2 0,121

39. Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг

т 0,04563

40. Монтаж металоконструкцiй огороджень 1т 0,19328

41. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,18

42. Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,36

43. Полiпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стiн 
фасадiв

100м2 0,059

44. Полiвiнiлацетатне фарбування нових 
фасадiв з риштувань по пiдготовленiй
поверхнi

100м2 0,059

Роздiл 4. Козирки 

45. Розбирання покриттiв покрiвлi з 
рулонних матерiалiв в 1-3 шари

100м2 0,3

46. Розбирання примикань з рулонних 
матерiалiв в 1-3 шари

100м2 0,092

47. Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетоннiй основi пло-
щею до 20 м2 - козирків зверху

100м2 0,6

48. На кожнi 5 мм змiни товщини шару 
цементної стяжки додавати або 
виключати

100м2 -1,2

49. Суцiльне вирiвнювання бетонних 
поверхонь
козирків знизу [одношарове штукатурен-
ня],
товщина шару 10 мм

100м2 0,6

50. Свердлення отворiв в залiзобетонних 
конструкцiях - козирки

100шт 0,82

51. Свердлення отворiв в цегляних
конструкціях - козирках

100шт 0,12

52. Анкери Redibolt 12х80 шт 87

53. Монтаж дрiбних металоконструкцiй 
вагою
до 0,1 т -каркас

1т 0,921

54. Монтаж покрiвельного покриття з
профiльованого листа ТП20

100м2 0,341
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55. Влаштування підшивки низу і бічних 
стінок
козирків металопрофілем

100м2 0,413

56. Монтаж покрівельних елементів 100м 1,2

57. Коньок плоский шт 15

58. Стінний захист шт 11

59. Кутник зовнішній К32 шт 23

60. Кутник внутрішній КВ2 шт 11

61. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,48

62. Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 1,92

63. Улаштування жолобiв пiдвiсних з
оцинкованої сталi

100м 0,46

64. Жолоб водостічний (комплект) м.п 46

65. Навiшування водостiчних труб, колiн, 
вiдливiв i лiйок з виготовленням на мiсцi

100м 0,525

66. Водостічні труби (комплект) м 52,5

Роздiл 5. Огородження покрівлі 

67. Свердлення отворiв під стійки 
огородження,
дiаметр отвору до 20 мм

100шт 0,91

68. Додавати на глибину до 200 мм 100шт 0,91

69. Герметизація стійок 100м 0,182

70. Герметик силіконовий шт 2

71. Огородження покрiвель перилами 100м 1,52

72. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,2

73. Фарбування нових металевих поверхонь
[крiм покрiвель] бiлилом з додаванням 
колера за 2 рази

100м2 0,2

Роздiл 6. Вимощення 

74. Розбирання асфальтобетонних покриттiв 
вручну

100м3 0,1529

75. Розбирання щебеневих основ 100м3 0,4588

76. Свердлення отворiв 100шт 11,44

77. Улаштування гiдроiзоляцiї мембраною 
тефонд плюс

100 м2 3,68

78. Улаштування основ товщиною 12 см iз 
щебеню

100м2 3,12

79. На кожний 1 см змiни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-47-
1 до товщ. 8 см

100м2 -12,48

80. Улаштування бетонного вимощення з
бетону кл. С20/25 товщ. 80 мм

м3 24,96
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81. Улаштування пiдстильних та
вирiвнювальних шарiв основи з пiщано-
гравiйної сумiшi товщ. 50 мм

100м3 0,156

82. Улаштування вимощення з
дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мо-
щення [ФЭМ]

100м2 3,12

Роздiл 7. Різні роботи 

83. Перевезення сміття до 10 км т 117,52

84. Навантаження смiття вручну 1 т 117,52

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного  навчального  заклад у №10  на вул. Воїнів-
афганців, 8

Роздiл 1. Ремонт світлового приямка

1. Очищення приямка вiд смiття 100т 0,0008

2. Вiдбивання штукатурки по цеглi та 
бетону зi
стiн та стель, площа вiдбивання в одному
мiсцi до 5 м2

100м2 0,06

3. Просте штукатурення поверхонь стiн 
цементно-вапняним або цементним 
розчином по каменю та бетону

100м2 0,06

4. Прочищення існуючої дренажної труби 100м 0,02

5. Улаштування бетонного днища приямка ,
бетон С8/10

м3 0,09

6. Свердлення отворiв в цегляних стiнах, 
товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору
до 20 мм

100шт 0,09

7. На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни 
додавати

100шт 0,03

8. Монтаж дрiбних металоконструкцiй - 
каркас приямка

1т 0,032

9. Анкери Redibolt 12х120 М100 шт 6

10. Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг

т 0,0029

11. Фарбування металевих грат, рам, труб 
дiаметром менше 50 мм тощо бiлилом з 
додаванням колера за 2 рази

100м2 0,02

12. Монтаж покрiвельного покриття з
профiльованого листа ТП20

100м2 0,0257

13. Монтаж покрівельних елементів 100м 0,02

14. Стінний захист шт 1

15. Фарбування олiйними сумiшами за 2 
рази ранiше пофарбованих металевих 
поверхонь грат та огорож

100м2 0,008

Роздiл 2. Ремонт входів в підвал

16. Демонтаж дрiбних металоконструкцiй - 
каркас

1т 0,07
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17. Свердлення отворiв в цегляних стiнах, 
товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору
до 20 мм

100шт 0,15

18. Монтаж дрiбних металоконструкцiй - 
каркас

1т 0,098

19. Анкери Redibolt 12х120 М100 шт 15

20. Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг

т 0,0016

21. Розбирання покриттiв покрiвлi з листової
сталi

100м2 0,09

22. Монтаж покрiвельного покриття з
профiльованого листа ТП20

100м2 0,0992

23. Монтаж покрівельних елементів 100м 0,14

24. Стінний захист шт 5

25. Жолоб ЖБ 2 шт 2

26. Накладка на жолоб шт 2

27. Фарбування металевих грат, рам, труб 
дiаметром менше 50 мм тощо бiлилом з
додаванням колера за 2 рази

100м2 0,09

Роздiл 3. Ремонт ганків Г-1-Г-9

28. Демонтаж дрiбних металоконструкцiй -
огородження

1т 0,441

29. Розбирання цементних стяжек 100м2 1,116

30. Розбирання монолітних бетонних ганків 1 м3 2,9

31. Розбирання кам'яних i залiзобетонних 
схiдцiв на суцiльнiй основi

100м 0,726

32. Розбирання кам'яної кладки простих стiн 
iз цегли

10 м3 0,4

33. Улаштування горизонтальної 
гiдроiзоляцiї фундаментiв рулонними 
матерiалами в 2 шари

100 м2 0,18

34. Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетоннiй основi пло-
щею до 20 м2

100м2 0,58

35. На кожнi 5 мм змiни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключа-
ти до товщ. 50 мм

100м2 3,48

36. Мурування окремих дiлянок простих 
зовнiшнiх стiн iз цегли

100 м3 0,04

37. Улаштування покриттів східців і 
підсхідців з тротуарних плиток розміром 
30х30 см на розчині із сухої клеючої 
суміші

1 м2 85,9

38. Установлення окремих кам'яних i
залiзобетонних схiдцiв- раніше
демонтованих та нових

100м 0,726

39. Схiдцi з/б марки ЛС11 ГОСТ 8717.0-84 
ГОСТ 8717.1-84

шт 20

40. Свердлення отворiв в цегляних 
стiнах,товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр 
отвору до 20 мм

100шт 0,58
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41. Свердлення отворiв в бетонних
конструкцiях, дiаметр отвору 60 мм, гли-
бина свердлення 200 мм

100шт 1,22

42. На кожнi 100 мм глибини свердлення до 
200 мм

100шт -1,22

43. На кожнi 40 мм діаметру отворів до 60 
мм

100шт -1,22

44. Анкери Redibolt 12х120 М100 шт 180

45. Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг

т 0,06733

46. Монтаж металоконструкцiй огороджень 1т 1,35153

47. Установлення металевих решіток для 
витирання ніг

1 т 0,16705

48. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,62

49. Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 1,24

50. Ремонт бетонних схiдцiв 100м2 0,1088

51. Залiзнення цементних покриттiв 
сходинок

м2 10,88

52. Ремонт парапетних плит балкона 100м2 0,2234

53. Залiзнення плит балкона м2 22,34

Відновлення сходинок по системі ПЦБ

 

54. Очищення металевими щiтками м2 10

55. Захист оголеної арматури сумішшю
Ceresit CD 30 товщ. 1 мм

100 м2 0,008

56. Відновлення бетонної поверхні розчином
Церезит СД 25

100м2 0,092

57. Грунтування поверхні 100м2 0,1

Роздiл 4. Пандус 

58. Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без крiплень з укосами, 
група ґрунту 2

100 м3 0,038

59. Улаштування основи з піску 100 м3 0,0291

60. Улаштування залiзобетонних 
конструкцій [сумiшi бетоннi готовi важкi,
клас бетону В15 [М200], крупнiсть 
заповнювача бiльше
20 до 40 мм]

100 м3 0,1033

61. Сітка арматурна т 0,049

62. Улаштування пiдстильних та
вирiвнювальних шарiв основи з пiщано-
гравiйної сумiшi

100м3 0,0068

63. Улаштування вимощення з
дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мо-
щення [ФЭМ]

100м2 0,136

64. Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг

т 0,041
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65. Монтаж металоконструкцiй огороджень 1т 0,191

66. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,18

67. Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,36

Роздiл 5. Козирки

68. Виготовлення гратчастих конструкцiй
[стояки, опори, ферми та iн.]

т 0,29948

69. Свердлення отворiв в цегляних стiнах, 
товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору
до 20 мм

100шт 1,24

70. Анкери Redibolt 12х120 М100 шт 124

71. Монтаж дрiбних металоконструкцiй 
вагою до 0,1 т -каркас

1т 0,51302

72. Монтаж покрiвельного покриття з
профiльованого листа ТП20

100м2 0,2301

73. Влаштування підшивки низу і бічних 
стінок козирків металопрофілем

100м2 0,2239

74. Монтаж покрівельних елементів 100м 0,88

75. Стінний захист шт 14

76. Кутник зовнішній К32 шт 16

77. Кутник внутрішній КВ2 шт 14

78. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,335

79. Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,67

80. Улаштування жолобiв пiдвiсних з
оцинкованої сталi

100м 0,22

81. Жолоб водостічний (комплект) м.п 22

82. Навiшування водостiчних труб, колiн, 
вiдливiв i лiйок з виготовленням на мiсцi

100м 0,255

83. Водостічні труби (комплект) м 25,5

Роздiл 6. Огородження покрівлі

84. Свердлення отворiв під стійки 
огородження,
дiаметр отвору до 20 мм

100шт 1,98

85. Додавати на глибину до 200 мм 100шт 1,98

86. Герметизація стійок 100м 0,1956

87. Герметик силіконовий шт 2

88. Огородження покрiвель перилами 100м 2,37

89. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,25

90. Фарбування нових металевих поверхонь 
[крiм покрiвель] бiлилом з додаванням 
колера за 2 рази

100м2 0,25
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Роздiл 7. Вимощення 

91. Розбирання поребриків 100м 0,06

92. Розбирання асфальтобетонних покриттiв 
вручну

100м3 0,163

93. Розбирання щебеневих основ 100м3 0,652

94. Свердлення отворiв 100шт 9,32

95. Улаштування гiдроiзоляцiї мембраною 
тефонд плюс

100 м2 3,966

96. Улаштування основ товщиною 12 см iз 
щебеню

100м2 3,328

97. На кожний 1 см змiни товщини шару 
додавати або виключати до норми 18-47-
1 до товщ. 8 см

100м2 -13,312

98. Улаштування бетонного вимощення з 
бетону кл. С20/25 товщ. 80 мм

м3 26,544

99. Улаштування пiдстильних та
вирiвнювальних шарiв основи з пiщано- 
гравiйної сумiшi товщ. 50 мм

100м3 0,1664

100. Улаштування вимощення з
дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мо-
щення [ФЭМ]

100м2 3,328

101. Установлення бетонних поребрикiв м 280

102. Поребрик мп 280

Роздiл 8. Різні роботи 

103. Перевезення сміття до 10 км т 158,376

104. Навантаження смiття вручну 1 т 158,376

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного  навчального  закладу  №32 на пр-ті Перемоги,
13а

Роздiл 1. Ремонт ганків  

1. Розбирання покриттiв пiдлог з 
керамiчних плиток

100м2 0,265

2. Демонтаж дрiбних металоконструкцiй -
огородження

1т 0,2822

3. Розбирання цементних стяжок 100м2 0,5358

4. Розбирання монолітних бетонних ганків 1 м3 0,36

5. Розбирання кам'яних i залiзобетонних 
схiдцiв на суцiльнiй основi

100м 0,18

6. Розбирання кам'яної кладки простих стiн 
iз цегли

10 м3 0,07

7. Улаштування горизонтальної 
гiдроiзоляцiї
фундаментiв рулонними матерiалами в 2 
шари

100 м2 0,02
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8. Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетоннiй основi пло-
щею до 20 м2

100м2 0,5358

9. На кожнi 5 мм змiни товщини шару 
цементної стяжки додавати або 
виключати до товщ. 50 мм

100м2 3,2148

10. Мурування окремих дiлянок простих 
зовнiшнiх стiн iз цегли

100 м3 0,007

11. Улаштування покриттів східців і 
підсхідців з тротуарних плиток розміром 
30х30 см на розчині із сухої клеючої 
суміші

1 м2 68,7

12. Установлення окремих кам'яних i
залiзобетонних схiдцiв- раніше
демонтованих

100м 0,18

13. Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг

т 0,01716

14. Монтаж металоконструкцiй огороджень 1т 0,5998

15. Установлення металевих решіток для 
витирання ніг

1 т 0,2195

16. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,24

17. Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,48

Роздiл 2. Пандус  

18. Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без крiплень з укосами, 
група ґрунту 2

100 м3 0,0414

19. Улаштування основи з піску 100 м3 0,03

20. Улаштування залiзобетонних 
конструкцій
[сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону
В15 [М200], крупнiсть заповнювача 
бiльше 20 до 40 мм]

100 м3 0,1075

21. Сітка арматурна т 0,046

22. Улаштування пiдстильних та
вирiвнювальних шарiв основи з пiщано-
гравiйної сумiшi

100м3 0,0045

23. Улаштування вимощення з
дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мо-
щення [ФЭМ]

100м2 0,15

24. Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг

т 0,054

25. Монтаж металоконструкцiй огороджень 1т 0,2461

26. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,098

27. Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,196

28. Полiпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стiн 
фасадiв

100м2 0,11

29. Полiвiнiлацетатне фарбування нових 
фасадiв з риштувань по пiдготовленiй 
поверхнi

100м2 0,11

Роздiл 3. Козирки
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30. Розбирання покриттiв покрiвлi з 
рулонних матерiалiв в 1-3 шари

100м2 0,15

31. Свердлення отворiв в цегляних стiнах, 
товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору
до 20 мм

100шт 0,34

32. Анкери Redibolt 12х120 М100 шт 34

33. Монтаж дрiбних металоконструкцiй 
вагою до 0,1 т -каркас

1т 0,3563

34. Монтаж покрiвельного покриття з
профiльованого листа ТП20

100м2 0,316

35. Влаштування підшивки низу і бічних 
стінок козирків металопрофілем

100м2 0,24

36. Свердлення отворiв в плитах 100шт 0,88

37. Анкери Redibolt 8х80 М60 шт 88

38. Монтаж покрівельних елементів 100м 1,26

39. Жолоб ЖБ 2 шт 9

40. Накладка на жолоб шт 9

41. Стінний захист шт 11

42. Кутник зовнішній К32 шт 17

43. Кутник внутрішній КВ2 шт 17

44. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,175

45. Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,35

46. Улаштування жолобiв пiдвiсних з
оцинкованої сталi

100м 0,32

47. Жолоб водостічний (комплект) м.п 32

48. Навiшування водостiчних труб, колiн, 
вiдливiв i лiйок з виготовленням на мiсцi

100м 0,24

49. Водостічні труби (комплект) м 24

50. Лiйки водостоковi шт 6

51. Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї 
тамбура з плит або матiв мiнераловатних

100м2 0,099

52. Мiнераловатнi плити MONROCK MAX 
E, товщина 200 мм

м2 10,098

53. Улаштування гідроізоляційної плівки 100м2 0,099

Роздiл 4. Огородження покрівлі

54. Свердлення отворiв під стійки 
огородження, дiаметр отвору до 20 мм

100шт 1,95

55. Додавати на глибину до 200 мм 100шт 1,95

56. Герметизація стійок 100м 0,195

57. Герметик силіконовий шт 3



Розділ ІІІ: Тендерні форми 73

58. Огородження покрiвель перилами 100м 2,22

59. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,29

60. Фарбування нових металевих поверхонь 
[крiм покрiвель] бiлилом з додаванням 
колера за 2 рази

100м2 0,29

Роздiл 5. Вимощення 

61. Розбирання асфальтобетонних покриттiв 
вручну

100м3 0,098

62. Розбирання щебеневих основ 100м3 0,392

63. Свердлення отворiв 100шт 7,84

64. Улаштування гiдроiзоляцiї мембраною 
тефонд плюс

100 м2 2,352

65. Улаштування основ товщиною 12 см iз 
щебеню

100м2 1,96

66. На кожний 1 см змiни товщини шару 
додавати або виключати до норми 18-47-
1 до товщ. 8 см

100м2 -7,84

67. Улаштування бетонного вимощення з
бетону кл. С20/25 товщ. 80 мм

м3 15,68

68. Улаштування пiдстильних та
вирiвнювальних шарiв основи з пiщано-
гравiйної сумiшi товщ. 50 мм

100м3 0,098

69. Улаштування вимощення з
дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мо-
щення [ФЭМ]

100м2 1,96

70. Установлення бетонних поребрикiв м 196

71. Поребрик мп 196

Роздiл 6. Різні роботи

72. Перевезення сміття до 10 км т 89,803

73. Навантаження смiття вручну 1 т 89,803

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу  (ясла-садок)№38 комбінованого
типу на вул. Софії Ковалевської, 54

Роздiл 1. Ремонт світлових приямків 

1. Демонтаж м/к решітки покриття 
приямків

1т 0,05

2. Очищення приямка вiд смiття 100т 0,001

3. Вiдбивання штукатурки по цеглi та 
бетону зi
стiн та стель, площа вiдбивання в одному
мiсцi до 5 м2

100м2 0,195

4. Полiпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стiн 
фасадiв

100м2 0,195
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5. Полiвiнiлацетатне фарбування нових 
фасадiв з риштувань по пiдготовленiй 
поверхнi

100м2 0,195

6. Прочищення існуючої дренажної труби 100м 0,1

7. Улаштування бетонного днища приямка ,
бетон С8/10

м3 0,32

8. Свердлення отворiв в цегляних стiнах, 
товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору
до 20 мм

100шт 0,3

9. На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни 
додавати

100шт 0,3

10. Монтаж дрiбних металоконструкцiй - 
каркас приямка

1т 0,11873

11. Анкери Redibolt 10х100 М100 шт 30

12. Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг

т 0,0414

13. Фарбування металевих грат, рам, труб 
дiаметром менше 50 мм тощо бiлилом з
додаванням колера за 2 рази

100м2 0,05

14. Монтаж покрiвельного покриття з
профiльованого листа ТП20

100м2 0,113

15. Монтаж покрівельних елементів 100м 0,1

16. Стінний захист шт 5

17. Свердлення отворiв в цегляних стiнах, 
товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору
до 20 мм

100шт 0,23

18. На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни 
додавати

100шт 0,23

19. Встановлення анкерів з арматури 1 т 0,0115

Роздiл 2. Ремонт входів в підвал

20. Частковий ремонт каркасу т 0,045

21. Монтаж дрiбних металоконструкцiй -
обрешітка

1т 0,09315

22. Розбирання покриттiв покрiвлi з 
хвилястих азбестоцементних листiв

100м2 0,227

23. Розбирання лат [решетування] з дощок з 
прозорами

100м2 0,227

24. Монтаж покрiвельного покриття з
профiльованого листа ТП20

100м2 0,227

25. Монтаж покрівельних елементів 100м 0,52

26. Стінний захист шт 8

27. Жолоб ЖБ 2 шт 3

28. Накладка на жолоб шт 3

29. Вітрозахист шт 12

30. Фарбування металевих грат, рам, труб 
дiаметром менше 50 мм тощо бiлилом з 
додаванням колера за 2 рази

100м2 0,08
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31. Вiдбивання штукатурки по цеглi та 
бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання
в одному мiсцi до 5 м2

100м2 0,18

32. Полiпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стiн 
фасадiв

100м2 0,18

33. Полiвiнiлацетатне фарбування нових 
фасадiв з риштувань по пiдготовленiй 
поверхнi 

100м2 0,18

34. Ремонт з/б сходів цементним розчином 100м2 0,02

Роздiл 3. Ремонт ганків Г-1-Г-7 

35. Демонтаж дрiбних металоконструкцiй -
огородження

1т 0,23

36. Розбирання цементних стяжек 100м2 1,02

37. Розбирання кам'яних i залiзобетонних 
схiдцiв на суцiльнiй основi

100м 0,135

38. Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетоннiй основi пло-
щею до 20 м2

100м2 1,02

39. На кожнi 5 мм змiни товщини шару 
цементної стяжки додавати або 
виключати до товщ. 50 мм

100м2 6,12

40. Улаштування покриттів східців і 
підсхідців з тротуарних плиток розміром 
30х30 см на розчині із сухої клеючої 
суміші

1 м2 102

41. Полiпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стiн 
ганків

100м2 0,132

42. Полiвiнiлацетатне фарбування нових 
фасадiв з риштувань по пiдготовленiй 
поверхнi

100м2 0,44

43. Установлення окремих кам'яних i
залiзобетонних схiдців

100м 0,135

44. Схiдцi з/б марки ЛС15 ГОСТ 8717.0-84
ГОСТ 8717.1-84

шт 9

45. Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг

т 0,02418

46. Монтаж металоконструкцiй огороджень 1т 0,842

47. Установлення металевих решіток для 
витирання ніг

1 т 0,2634

48. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,337

49. Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,674

50. Ремонт з/бетонних евакуаційних сходів 100м2 0,1

51. Залiзнення цементних покриттiв 
сходинок

м2 10

52. Демонтаж дрiбних металоконструкцiй -
огородження

1т 0,473

53. Монтаж металоконструкцiй огороджень 1т 0,82423

54. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,33

55. Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,66



Розділ ІІІ: Тендерні форми 76

56. Залiзнення з/б площадки м2 23,5

Відновлення сходинок по системі ПЦБ

57. Очищення металевими щiтками м2 10

58. Захист оголеної арматури сумішшю
Ceresit CD 30 товщ. 1 мм

100 м2 0,008

59. Відновлення бетонної поверхні розчином
Церезит СД 25

100м2 0,092

60. Грунтування поверхні 100м2 0,1

Роздiл 4. Пандус 

61. Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без крiплень з укосами, 
група ґрунту 2

100 м3 0,054

62. Улаштування основи з піску 100 м3 0,04

63. Улаштування залiзобетонних 
конструкцій
[сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону
В15 [М200], крупнiсть заповнювача 
бiльше 20 до 40 мм]

100 м3 0,155

64. Сітка арматурна т 0,061

65. Улаштування пiдстильних та
вирiвнювальних шарiв основи з пiщано-
гравiйної сумiшi

100м3 0,006

66. Улаштування вимощення з
дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мо-
щення [ФЭМ]

100м2 0,2

67. Установлення закладних деталей вагою 
до 5 кг

т 0,068

68. Монтаж металоконструкцiй огороджень 1т 0,29

69. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,116

70. Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,232

Роздiл 5. Козирки

71. Виготовлення гратчастих конструкцiй
[стояки, опори, ферми та iн.]

т 0,12032

72. Свердлення отворiв в козирках 100шт 0,47

73. Анкери Redibolt 8х80 М60 шт 47

74. Свердлення отворiв в цегляних стiнах, 
товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору
до 20 мм

100шт 0,72

75. Анкери Redibolt 12х120 М100 шт 72

76. Анкери Redibolt 8х80 М60 шт 47

77. Монтаж дрiбних металоконструкцiй 
вагою до 0,1 т -каркас

1т 0,39593

78. Монтаж покрiвельного покриття з
профiльованого листа ТП20

100м2 0,2592
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79. Влаштування підшивки низу козирків 
металопрофілем

100м2 0,2239

80. Монтаж покрівельних елементів 100м 0,66

81. Стінний захист шт 10

82. Кутник зовнішній К32 шт 13

83. Кутник внутрішній КВ2 шт 10

84. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,16

85. Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,32

86. Улаштування жолобiв пiдвiсних з
оцинкованої сталi

100м 0,17

87. Жолоб водостічний (комплект) м.п 17

88. Навiшування водостiчних труб, колiн, 
вiдливiв i лiйок з виготовленням на мiсцi

100м 0,255

89. Водостічні труби (комплект) м 25,5

Роздiл 6. Огородження покрівлі

90. Свердлення отворiв під стійки 
огородження,
дiаметр отвору до 20 мм

100шт 2,3

91. Додавати на глибину до 200 мм 100шт 2,3

92. Герметизація стійок 100м 0,2272

93. Герметик силіконовий шт 3

94. Огородження покрiвель перилами 100м 2,745

95. Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,31

96. Фарбування нових металевих поверхонь 
[крiм покрiвель] бiлилом з додаванням 
колера за 2 рази

100м2 0,31

Роздiл 7. Вимощення 

97. Розбирання асфальтобетонних покриттiв 
вручну

100м3 0,1974

98. Розбирання щебеневих основ 100м3 0,564

99. Свердлення отворiв 100шт 8,46

100. Улаштування гiдроiзоляцiї мембраною 
тефонд плюс

100 м2 3,384

101. Улаштування основ товщиною 12 см iз 
щебеню

100м2 2,82

102. На кожний 1 см змiни товщини шару 
додавати або виключати до норми 18-47-
1 до товщ. 8 см

100м2 -11,28

103. Улаштування бетонного вимощення з 
бетону кл. С20/25 товщ. 80 мм

м3 22,56

104. Улаштування пiдстильних та
вирiвнювальних шарiв основи з пiщано-
гравiйної сумiшi товщ. 50 мм

100м3 0,141
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105. Улаштування вимощення з
дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мо-
щення [ФЭМ]

100м2 2,82

106. Установлення бетонних поребрикiв м 282

107. Поребрик мп 282

Роздiл 8. Різні роботи 

108. Перевезення сміття до 10 км т 137,56

109. Навантаження смiття вручну 1 т 137,56

Всього, без ПДВ (вноситься до Загального прейскуранту)

ПДВ (вноситься до Загального прейскуранту)

Всього, з ПДВ (вноситься до Загального прейскуранту)

Ім’я:

В якості:
Підпис: 

Належним чином уповноважений на підписання Тендерної пропозиції від імені: 

__________________________________
Цього ____________ дня _____________________ місяця ___________ року.
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Загальний прейскурант 

Дата: ___________________________________________

Тендер: _________________________________________

Ім'я (назва) Учасника тендеру: __________________________________________________

1 2 3

№ Опис Всього без ПДВ 
(в євро )

1 Прейскурант №1. Основні роботи, що виконуються для Контракту

2 Прейскурант №2. Супутні роботи, що виконуються для Контракту

Всього, без ПДВ (вноситься у Лист учасника тендеру)

Сума ПДВ (вноситься у Лист учасника тендеру)

Всього, з ПДВ (вноситься у Лист учасника тендеру)

Ім’я:

В якості:

Підпис: 

Належним чином уповноважений на підписання Тендерної пропозиції від імені: 
__________________________________

Цього ____________ дня _____________________ місяця ___________ року.
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Форма декларації про гарантію тендеру

Дата: ________________

Тендер №: ________________

Альтернативна пропозиція №: ________________

До: 

Ми, що нижче підписалися, заявляємо що: 

Ми розуміємо, що відповідно до ваших умов, тендери повинні супроводжуватися Декларацією про гарантію
тендеру.

Ми погоджуємося з тим, що ми будемо автоматично виключені із участі в тендері в будь-якому контракті, 
який повністю або частково фінансується НЕФКО, протягом трирічного періоду, починаючи з дати, коли 
ми порушили наші зобов'язання, визначені в умовах тендеру, оскільки ми:

(a) відкликали наш тендер протягом строку дії тендеру, зазначеного в супровідному дисті до тендерної
пропозиції; або

(b) будучи повідомленими про прийняття нашого тендеру Замовником протягом періоду дії тендерної 
пропозиції, (i) не підписали чи відмовились підписати Контракт, якщо це було необхідно, або (ii) не змогли 
або відмовились надати гарантію виконання відповідно до ІУТ.

Назва учасника тендеру*                                                                                                                                                

Ім'я особи, належним чином уповноваженї підписати Тендер від імені Учасника **                                   

Посада особи, що підписує тендер                                                                                                                               

Підпис особи, вказаної вище                                                                                                                                          

Дата підписання ________________________________ , ___________________,  _____

*: У випадку тендеру, представленого спільним підприємством, вкажіть назву СП як Учасника тендеру

**: Особа, яка підписує тендер, має мати нотаріальну довіреність, надану Учасником тендеру, включену до 
тендеру

 [Примітка: у випадку спільного підприємства, Декларація щодо забезпечення тендеру повинна бути від 
імені всіх членів Спільного підприємства, яке подає тендер.]
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Дозвіл Виробника

Примітки для Учасників тендеру: Учасник тендеру повинен вимагати, щоб Виробник1 заповнив цю форму

згідно з   вказаними інструкціями для позицій устаткування,  для яких подання цієї  форми вимагається

Вимогами  Замовника  (розділ  IV).  Цей  дозвіл  повинен  бути  підписаним  особою  з  відповідними

повноваженнями підписувати документи, що є зобов'язальними для Виробника.  Учасник тендеру повинен

включити  дозвіл  в  свою  Тендерну  пропозицію,  якщо  так  зазначено  в  Інформаційній  карті  тендерної

пропозиції. Увесь текст, що міститься в квадратних дужках [ ], наведений для допомоги в заповнені цієї

форми, і повинен бути вилучений із кінцевої редакції документа.

Дата: [вкажіть дату (день, місяць, рік) подання Тендерної пропозиції]

Тендер №: [вкажіть номер тендерного процесу]

Кому:  [вкажіть повне найменування Замовника]

З ОГЛЯДУ НА ТЕ, ЩО:

Ми  [вкажіть  повне  найменування  Виробника],  будучи  офіційними  Виробниками [вкажіть  тип

виробленого устаткування та обладнання], та маючи заводи в [вкажіть повну адресу заводів Виробника],

справжнім  уповноважуємо  [вкажіть  повне  найменування  Учасника  тендеру]  представити  Тендерну

пропозицію на постачання виготовленого нами Устаткування [вкажіть найменування та короткий опис

устаткування  та  обладнання],    а  також  обговорити  умови  та  підписати  Контракт  на  постачання

вищевказаного.

Справжнім ми надаємо нашу повну гарантію,  відповідно до  пункту 20.1 Загальних умов Контракту на

устаткування та обладнання, що пропонуються вищевказаною фірмою для постачання.

Підпис: [підписи уповноважених представників Виробника]

Ім'я (назва): [імена уповноважених представників Виробника]

Посада: [вкажіть посаду]

Належним чином уповноважений на підписання цього дозволу від імені:  [вкажіть повне найменування

Виробника]

1  В разі якщо цей дозвіл підписано дилером/дистриб’ютором, до дозволу повинно бути долучено  письмове
підтвердження надання дилеру/дистриб’ютору повноважень підписувати документи, що є зобов'язальними
для Виробника.
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Кваліфікація Учасника тендерів
Щоб встановити кваліфікацію Учасника тендеру виконувати контрактні зобов'язання відповідно до 
Розділу II (Кваліфікаційний відбір та критерії оцінювання), Учасник повинен надати інформацію, вказану 
у відповідних інформаційних листах, що додаються.



Розділ ІІІ: Тендерні форми 83

 

Інформація про Учасника тендеру

Дата: _______________________

Тендер №: 

Сторінка ________ із _______

1.  Юридична назва Учасника тендеру  

Код ЄДРПОУ (для українських учасників) _____________________________ 

2.  У випадку СПКА, юридична назва кожного партнера:

Код ЄДРПОУ (для українських учасників) _____________________________ 

3.  Країна заснування або реєстрації Учасника тендеру: 

4.  Рік заснування або реєстрації Учасника тендеру: 

5.  Юридична адреса Учасника тендеру в країні заснування або реєстрації:

6.  Інформація про уповноваженого представника Учасника тендеру:

Ім'я (назва):

Адреса:

Телефон / факс:

Електронна пошта:

7. Прикріплені копії оригінальних документів:
 Установчий договір або реєстраційне свідоцтво юридичної особи, зазначеної в пункті 1 вище.
 У випадку підприємства державної власності з країни замовника, документи, що встановлюють

юридичну та фінансову автономію та дотримання принципів комерційного права.
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Інформація про членів СПКА

Дата: ______________________

Тендер №:  

Сторінка ________ із _______

1.  Юридична назва Учасника тендеру  

Код ЄДРПОУ (для українських учасників) _____________________________ 

2.  Юридична назва члена СПКА

Код ЄДРПОУ (для українських учасників) _____________________________ 

3.  Країна заснування або реєстрації члена СПКА:

4.  Рік приєднання партнера до юридично правомочного СПКА:

5. Юридична адреса члена СПКА в країні заснування або реєстрації та адреса основних господарських
операцій, якщо вони відрізняються від юридичної адреси:

6.  Інформація про уповноваженого представника члена СПКА:

Ім'я (назва):

Адреса:

Телефон / факс:

Електронна пошта:

7. Прикріплені копії оригінальних документів:
 Установчий договір або реєстраційне свідоцтво юридичної особи, зазначеної в пункті 1 вище.
 У випадку підприємства державної власності з країни замовника, документи, що встановлюють

юридичну та фінансову автономію та дотримання принципів комерційного права
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Фінансовий стан Учасника тендерів

Середньорічний дохід Учасника тендеру

Юридична назва Учасника тендеру: ___________________________  Дата:  _____________________

Юридична назва члена СПКА: _______________________ Тендер №:  ________________

Стор. _______ із _______ сторінок

Середньорічний дохід*

Рік Сума Еквівалент євро**

2017 рік

2018 рік

2019 рік

***Середньо-
річний дохід

* Учасники тендеру повинні додавати копії повної фінансової звітності (балансів, включаючи всі відповідні

пояснювальні записки та довідки про доходи) за відповідні роки, що:

(а) відображають фінансове становище Учасника або партнера СПКА, а не консолідовану звітність;

(b) відповідають вже завершеним та перевіреним обліковим періодам (звіти про часткові періоди не вимага-
ються та не приймаються);

(с) пройшла перевірку, що вимагається законодавством країни Учасника тендеру та підтверджена докумен-
тацією, виданою відповідними відомствами країни Учасника тендеру.

Українські учасники тендеру також повинні додати заповнену форму 1ДФ за останній квартал перед датою
подання тендеру  разом із  квитанцією відповідного  податкового  органу;  а  також форму Декларації  про
податок на прибуток за кожний рік, вказаний вище, затверджену відповідним податковим органом.

** Еквівалентні суми в євро мають розраховуватись з використанням середньорічного курсу гривні до євро,
опублікованого Національним банком України 

(http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search/form/period). Довідково:

Рік Середній курс НБУ, грн/євро
2017 30.00

2018 32.14
2019 28.95

*** Середньорічний дохід розраховується як сума доходів за вищевказані роки, поділена на кількість років, 
вказану у Розділі ІІ, Критерії оцінки та кваліфікації.

http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search/form/period
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Досвід

Юридична назва Учасника тендеру:  ___________________________  Дата:  _____________________

Юридична назва члена СПКА: _______________________ Тендер №:  ________________

Стор. _______ із _______ сторінок

Номер подібного контракту [вкажіть номер]
із  [загальна  кількість  контрактів]
необхідних

Відомості

Назва контракту

Дата присудження

Дата завершення

Роль у контракті 

Загальна вартість контракту Євро

Якщо партнер СПКА, то вкажіть частку в за-
гальній вартості контракту

_________% Євро ______

Ім'я (назва) Замовника:

Адреса:

Телефон / факс:

Електронна адреса:

*Учасники тендеру мають подати копії всіх контрактів, представлених у цій формі, з  документами, що під-
тверджують їх виконання – форми КБ-3, КБ-2; інформацію про сертифікати або декларації ДАБІ на закін-
чені будівництвом об’єкти (номер, дата видачі)
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Досвід (продовження)

Юридична назва Учасника тендеру:  ___________________________     Стор. ____із _____сторінок

Юридична назва члена СПКА:  ___________________________

Номер подібного контракту [вкажіть 
номер] із [загальна кількість 
контрактів]  необхідних

Відомості

Опис  подібності  відповідно  до  пункту
23.1 (с) Розділу ІІ, Критерії кваліфікації
та оцінки

Сума*

Фізичний обсяг**

Складність

Технологія

Примітки:

*вказується сума контракту;

**вказуються обсяги виконаних згідно контракту робіт, ща відносяться до енергозберігаю-
чих: площа утеплення фасадів, заміни вікон, дверей, утеплення  покрівлі, тощо.
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Розділ IV.  Вимоги Замовника

1. Перелік основних робіт

Таблиця 1.1 Перелік основних робіт

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №3 Луцької міської ради
на проспекті Молоді, 12б в м. Луцьку

№ Назва робіт Короткий опис Кількість

1 Заповнення вiконних прорiзiв
готовими блоками з метало-
пластику

Виконання робіт по встановленню 
енергоефективних метало пластикових вікон 
Перелік робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті

83,04 м2

2

Заповнення дверних прорiзiв 
готовими дверними блоками

Виконання робіт по монтажу дверних блоків 
Перелік робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті

23,12 м2-
металопластиков

і

4,59 м2 - металеві

3

Утеплення зовнішніх стін , 
віконних , дверних укосів та 
цоколя  

Виконання робіт по зовнішньому утепленню 
фасаду  та стін цоколя, включаючи 
опорядження зовнішніх відкосів вікон, 
дверей, відновлення парапетного накриття , та
інших необхідних робіт, в т.ч. – відновлення 
відмостки, оздоблення ганків, влаштування 
козирків.Перелік робіт передбачений 
проектом та в прейскуранті

2665,9 м2

4 Утеплення даху з мінватою з 
ПВХ-мембраною  

Виконання робіт по утепленню даху типу 1 
«сумісний з перекриттям» з покриттям ПВХ-
мембрани. Перелік робіт передбачений проек-
том та в прейскуранті

1502 м2

5 Встановлення вентиляції Виконання робіт по встановленню потужності
системи вентиляції. Перелік робіт передбаче-
ний проектом та в прейскуранті

190 м3\год

6 Демонтаж і повторний 
монтаж системи блискавкоза-
хисту

Виконання робіт по відновленню системи 
блискавкозахисту

640 м. п.

7 Електропідігрів водостічних 
воронок

Виконання робіт по електропідігріву водо-
сточних воронок

6 шт

Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради» на проспекті Молоді, 2а,  в м. Луцьку

1 Заповнення вiконних прорiзiв
готовими блоками з метало-
пластику

Виконання  робіт  по  встановленню  енергое-
фективних метало пластикових вікон Перелік
робіт  передбачений  проектом  та  в  прейску-
ранті

164,8м2

2 Заповнення дверних прорiзiв 
готовими дверними блоками

Виконання робіт по монтажу дверних блоків
Перелік  робіт  передбачений  проектом  та  в
прейскуранті

18,9 м2-
металопластиков

і
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6 м2 - металеві

3 Утеплення зовнішніх стін , 
віконних , дверних укосів та 
цоколя  

Виконання робіт по зовнішньому утепленню
фасаду   та  стін  цоколя,  включаючи  опоря-
дження зовнішніх відкосів вікон, дверей, від-
новлення  парапетного  накриття  ,  та  інших
необхідних  робіт,  в  т.ч.  –  відновлення  від-
мостки,  оздоблення  ганків,  влаштування  ко-
зирків.Перелік  робіт  передбачений  проектом
та в прейскуранті

2790,7 м2

4 Утеплення даху з мінватою з 
ПВХ-мембраною  

Виконання робіт  по  утепленню даху  типу 1
«сумісний з перекриттям» з покриттям ПВХ-
мембрани. Перелік робіт передбачений прое-
ктом та в прейскуранті

1410 м2

5 Встановлення вентиляції Виконання робіт по встановленню потужності
системи вентиляції. Перелік робіт 
передбачений проектом та в прейскуранті

220 м3\год

6 Демонтаж і повторний 
монтаж системи блискавкоза-
хисту

Виконання робіт по відновленню системи 
блискавкозахисту

490 м. п.

7 Електропідігрів водостічних 
воронок

Виконання робіт по електропідігріву водо-
сточних воронок

6 шт

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №10 на вул. Воїнів-
афганців, 8 у м. Луцьку

1 Заповнення вiконних прорiзiв
готовими блоками з метало-
пластику

Виконання  робіт  по  встановленню  енергое-
фективних метало пластикових вікон Перелік
робіт  передбачений  проектом  та  в  прейску-
ранті

206,9 м2

2 Заповнення дверних прорiзiв 
готовими дверними блоками 
з металопластику

Виконання робіт по монтажу дверних блоків
Перелік  робіт  передбачений  проектом  та  в
прейскуранті

2,52 м2-
металопластиков

і

3,24 м2 - металеві

3 Утеплення зовнішніх стін , 
віконних , дверних укосів та 
цоколя  

Виконання робіт по зовнішньому утепленню
фасаду   та  стін  цоколя,  включаючи  опоря-
дження зовнішніх відкосів вікон, дверей, від-
новлення  парапетного  накриття  ,  та  інших
необхідних  робіт,  в  т.ч.  –  відновлення  від-
мостки,  оздоблення  ганків,  влаштування  ко-
зирків.Перелік  робіт  передбачений  проектом
та в прейскуранті

1941,5 м2

4 Утеплення даху з мінватою з 
ПВХ-мембраною  

Виконання робіт  по  утепленню даху  типу 1
«сумісний з перекриттям» з покриттям ПВХ-
мембрани. Перелік робіт передбачений прое-
ктом та в прейскуранті

1520 м2

5 Встановлення вентиляції Виконання робіт по встановленню потужності
системи вентиляції. Перелік робіт 
передбачений проектом та в прейскуранті

230 м3\год

6 Демонтаж і повторний 
монтаж системи блискавкоза-
хисту

Виконання робіт по відновленню системи 
блискавкозахисту

500 м. п.

7 Електропідігрів водостічних Виконання робіт по електропідігріву водо- 6 шт
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воронок сточних воронок

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №32 на проспекті Пере-
моги, 13а у м.Луцьку

1 Заповнення вiконних прорiзiв
готовими блоками з метало-
пластику

Виконання  робіт  по  встановленню  енергое-
фективних метало пластикових вікон Перелік
робіт  передбачений  проектом  та  в  прейску-
ранті

58,02 м2

2 Заповнення дверних прорiзiв 
готовими дверними блоками 
з металопластику

Виконання робіт по монтажу дверних блоків
Перелік  робіт  передбачений  проектом  та  в
прейскуранті

2,68 м2

3 Утеплення зовнішніх стін , 
віконних , дверних укосів та 
цоколя  

Виконання робіт по зовнішньому утепленню
фасаду   та  стін  цоколя,  включаючи  опоря-
дження зовнішніх відкосів вікон, дверей, від-
новлення  парапетного  накриття  ,  та  інших
необхідних  робіт,  в  т.ч.  –  відновлення  від-
мостки,  оздоблення  ганків,  влаштування  ко-
зирків.Перелік  робіт  передбачений  проектом
та в прейскуранті

2184 м2

4 Утеплення даху з мінватою з 
ПВХ-мембраною  

Виконання робіт  по  утепленню даху  типу 1
«сумісний з перекриттям» з покриттям ПВХ-
мембрани. Перелік робіт передбачений прое-
ктом та в прейскуранті

1020м2

5 Встановлення вентиляції Виконання робіт по встановленню потужності
системи вентиляції. Перелік робіт 
передбачений проектом та в прейскуранті.

200 м3

6 Демонтаж і повторний 
монтаж системи блискавкоза-
хисту

Виконання робіт по відновленню системи 
блискавкозахисту

500 м. п.

7 Електропідігрів водостічних 
воронок

Виконання робіт по електропідігріву водо-
сточних воронок

6 шт

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №38 ком-
бінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54 в м. Луцьку

1 Заповнення вiконних прорiзiв
готовими блоками з метало-

пластику

Виконання робіт по встановленню енергое-
фективних метало пластикових вікон Перелік
робіт передбачений проектом та в прейску-

ранті

136,6 м2

2 Заповнення дверних прорiзiв 
готовими дверними блоками 

Виконання робіт по монтажу дверних блоків
Перелік  робіт  передбачений  проектом  та  в
прейскуранті

26,29 м2-
металопластиков

і

4,594 м2 - мета-
леві

3 Утеплення зовнішніх стін , ві-
конних , дверних укосів та цо-
коля  

Виконання робіт по зовнішньому утепленню
фасаду   та  стін  цоколя,  включаючи  опоря-
дження зовнішніх відкосів вікон, дверей, від-
новлення  парапетного  накриття  ,  та  інших
необхідних  робіт,  в  т.ч.  –  відновлення  від-
мостки,  оздоблення  ганків,  влаштування  ко-
зирків.Перелік  робіт  передбачений  проектом
та в прейскуранті

2104 м2

4 Утеплення даху з мінватою з 
ПВХ-мембраною  

Виконання  робіт  по  утепленню даху  типу 1
«сумісний з перекриттям» з покриттям ПВХ-

1191,5 м2
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мембрани. Перелік робіт передбачений прое-
ктом та в прейскуранті

5 Встановлення вентиляції Виконання робіт по встановленню потужності
системи вентиляції. Перелік робіт 
передбачений проектом та в прейскуранті.

160  м3/год , 

6 Демонтаж і повторний 
монтаж системи блискавкоза-
хисту

Виконання робіт по відновленню системи 
блискавкозахисту

480 м. п.

7 Електропідігрів водостічних 
воронок

Виконання робіт по електропідігріву водо-
сточних воронок

6 шт

Таблиця 1.2  Перелік супутніх робіт

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №3 Луцької міської ради
на проспекті Молоді, 12б в м. Луцьку

Будівля 1

№ Назва робіт Короткий опис Кількість

1 Ремонт світлових приямків . Виконання робіт по ремонту світлових 
приямків. Перелік робіт передбачений 
проектом та в прейскуранті

18 м2

(19 шт)

2
Ремонт входів в техпідпілля 

Виконання робіт по ремонту входів в 
техпідпілля . Перелік робіт передбачений 
проектом та в прейскуранті

24 м2

(3шт)

3
Ремонт ганків 

Виконання робіт по ремонту ганків. Перелік 
робіт передбачений проектом та в прейскуран-
ті.

117,6 м2

(12 шт)

4
Влаштування пандуса 

Виконання робіт по влаштуванню пандуса. 
Перелік робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті

10 м2

(1 шт)

5 Ремонт козирків Виконання робіт по ремонту козирків. Перелік
робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті.

110 м2

(10 шт)

6 Влаштування огородження Виконання робіт по влаштуванню огороджен-
ня. Перелік робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті

326 м.п.

7 Відновлення вимощення Виконання робіт по відновленню вимощення 
після демонтажу. Перелік робіт передбачений 
проектом та в прейскуранті

246м2

 Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради» на проспекті Молоді, 2а,  в м. Луцьку

1
Ремонт входів в техпідпілля 

Виконання робіт по ремонту входів в 
техпідпілля . Перелік робіт передбачений 
проектом та в прейскуранті

19,2 м2

(4шт)
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2
Ремонт ганків 

Виконання робіт по ремонту ганків. Перелік 
робіт передбачений проектом та в прейскуран-
ті.

65,1 м2

(8 шт)

3
Влаштування пандуса 

Виконання робіт по влаштуванню пандуса. 
Перелік робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті

12,1 м2

(1 шт)

4 Ремонт козирків Виконання робіт по ремонту козирків. Перелік
робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті.

75,4 м2

(8 шт)

5 Влаштування огородження Виконання робіт по влаштуванню огороджен-
ня. Перелік робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті

152 м.п.

6 Відновлення вимощення Виконання робіт по відновленню вимощення 
після демонтажу. Перелік робіт передбачений 
проектом та в прейскуранті

306м2

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №10 на вул. Воїнів-
афганців, 8 у м. Луцьку

1 Ремонт світлових приямків . Виконання робіт по ремонту світлових 
приямків. Перелік робіт передбачений 
проектом та в прейскуранті

2,57 м2

(1 шт)

2
Ремонт входів в техпідпілля 

Виконання робіт по ремонту входів в 
техпідпілля . Перелік робіт передбачений 
проектом та в прейскуранті

9,92 м2

(2шт)

3
Ремонт ганків 

Виконання робіт по ремонту ганків. Перелік 
робіт передбачений проектом та в прейскуран-
ті.

85,9 м2

(9 шт)

4
Влаштування пандуса 

Виконання робіт по влаштуванню пандуса. 
Перелік робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті

13,6 м2

(1 шт)

5 Ремонт козирків Виконання робіт по ремонту козирків. Перелік
робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті.

45,4 м2

(6 шт)

6 Влаштування огородження Виконання робіт по влаштуванню огороджен-
ня. Перелік робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті

237 м.п.

7 Відновлення вимощення Виконання робіт по відновленню вимощення 
після демонтажу. Перелік робіт передбачений 
проектом та в прейскуранті

332,8м2

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №32 на проспекті Пере-
моги, 13а у м. Луцьку

1
Ремонт ганків 

Виконання робіт по ремонту ганків. Перелік 
робіт передбачений проектом та в прейскуран-
ті.

68,7 м2

(7 шт)

2
Влаштування пандуса 

Виконання робіт по влаштуванню пандуса. 
Перелік робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті

15 м2

(1 шт)
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3 Ремонт козирків Виконання робіт по ремонту козирків. Перелік
робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті.

55,6 м2

(5 шт)

4 Влаштування огородження Виконання робіт по влаштуванню огороджен-
ня. Перелік робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті

222 м.п.

5 Відновлення вимощення Виконання робіт  по відновленню вимощення
після демонтажу. Перелік робіт передбачений
проектом та в прейскуранті

196 м2

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №38 ком-
бінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54 в м. Луцьку

1 Ремонт світлових приямків . Виконання робіт по ремонту світлових 
приямків. Перелік робіт передбачений 
проектом та в прейскуранті

11,3 м2

(5 шт)

2
Ремонт входів в техпідпілля 

Виконання робіт по ремонту входів в 
техпідпілля . Перелік робіт передбачений 
проектом та в прейскуранті

22,7 м2

(3шт)

3
Ремонт ганків 

Виконання робіт по ремонту ганків. Перелік 
робіт передбачений проектом та в прейскуран-
ті.

102 м2

(7 шт)

4
Влаштування пандуса 

Виконання робіт по влаштуванню пандуса. 
Перелік робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті

20 м2

(1 шт)

5 Ремонт козирків Виконання робіт по ремонту козирків. Перелік
робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті.

48,31 м2

(5 шт)

6 Влаштування огородження Виконання робіт по влаштуванню огороджен-
ня. Перелік робіт передбачений проектом та в 
прейскуранті

274,5 м.п.

7 Відновлення вимощення Виконання робіт  по відновленню вимощення
після демонтажу. Перелік робіт передбачений
проектом та в прейскуранті

196 м2

1. Вимоги Замовника

1. Характеристика існуючої ситуації

 «Дошкільний навчальний заклад №3 Луцької міської ради на пр-ті Молоді, 12б м. Луцьк»

    Будівля дошкільного навчального закладу  №3 зведена в 1982р. та знаходиться у м. Луцьку на проспекті
Молоді, 12б. Підпорядкована управлінню освіти Луцької міської ради Волинської області.
      Станом на 01.10.2018 року в ДНЗ №3 виховується 311 дітей. У 2018-2019 роках працює 32 педагогічних
працівники та 33 особи обслуговуючого персоналу.
      Станом на 2017 рік серед громадських закладів м. Луцька ДНЗ №3 був одним із основних споживачів
енергоресурсів у місті. Подача тепла була однакова в три корпуси. В групах під час опалювального сезону
температура повітря була 18-20 С.
      У 2017 році за сприяння Луцької міської ради частково проведено капітальний ремонт системи ка-
налізації та водовідведення, капітальний ремонт харчоблоку із заміною системи вентиляції, поточний ре-
монт даху над харчоблоком.
      Джерело теплопостачання – існуюче централізоване.
     У 2019 році виконана 100% заміна ламп розжарювання на світлодіодні, придбано і встановлено піч паро-
квекційну , інфрачервону плиту за програмою NEFCO-3.
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Комунальний заклад  «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  №9 комбінованого типу Луцької
міської ради на пр-ті Молоді, 2а  м. Луцьк»

      Будівля дошкільного навчального закладу №9 зведена в 1985р. та знаходиться у м. Луцьку на проспекті
Молоді, 2а. Підпорядкована управлінню освіти Луцької міської ради Волинської області.
      Станом на 01.10.2018 року в ДНЗ виховується 261 дитина. У 2017-2018 навчальному році у закладі
працювало 70 працівників, з них – 36 педагогів.
      Температура приміщень під час опалювального сезону: першого поверху становить 19-21 С, другого –
14-17 С.
     Подача тепла з центрального тепловузла відбувається через систему теплопостачання двох прилеглих
житлових будинків, в зв’язку з цим температура не відповідає нормативним показникам.
     У закладі впродовж останніх років впроваджені певні енергозберігаючі заходи: проведена теплоізоляція
трубопроводів  у  підвальному  приміщенні,  встановлено  теплоізоляційний  екран  між  стінами  будівлі  та
радіаторами опалення, частково замінені вікна на металопластикові та заміна дверей  двох центральних
входів на енергозберігаючі..
        Джерело теплопостачання – існуюче централізоване.
         У 2019 році виконана 100% заміна ламп розжарювання на світлодіодні, придбано і встановлено паро-
конвекційну піч , інфрачервону  плиту за програмою NEFCO -3

«Дошкільний навчальний заклад №10  на вул. Воїнів-афганців, 8 м. Луцьк»

      Будівля дошкільного навчального закладу №10 зведена в 1989р. та знаходиться у м. Луцьку по вул.
Воїнів - афганців, 8. Підпорядкована управлінню освіти Луцької міської ради Волинської області.
     Станом на 01.10.2018 року в ДНЗ виховується 456 дітей. У 2017 – 2018 навчальному році працювало
36 педагогів.
    Температура у групах 19 – 24 С, а у кутових групах температура 15 – 17 С.

     В ДНЗ впродовж останніх років впроваджені певні енергозберігаючі заходи, серед яких заміна 47 вікон
на металопластикові та заміни ламп розжарювання.
     У 2016, 2017 роках за сприяння Луцької міської ради проведено частково капітальний ремонт труб водо-
постачання та тепла.
     Джерело теплопостачання – існуюче централізоване. 
       У 2019 році виконана 100% заміна ламп  розжарювання на світлодіодні, придбано і встановлено  паро-
конвекційну піч , інфрачервону  плитук  за програмою NEFCO – 3.

«Дошкільний навчальний заклад №32 на пр-ті. Перемоги, 13а  м. Луцьк»

Будівля дошкільного навчального закладу  №32 зведена в 1974р. та знаходиться у м. Луцьку по про-
спекту Перемоги, 13а. Підпорядкована Управлінню освіти Луцької міської ради Волинської області.
            Станом на 01.10.2018 року в закладі дошкільної освіти №32 виховується 236 дітей. У 2018 – 2019 на -
вчальному році в установі працює 26 педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу – 21 чоловік.
            Станом на 2018 рік подача тепла була однакова. В зв’язку з тим, що були утеплені зовнішні стіни
фасду із західної та північної сторони, температура в ігрових та спальних кімнатах була 19-21 С, де не утеп-
лені 16 -17 С.
            В установі впродовж останніх років впроваджені певні енергозберігаючі заходи: замінено 80 вікон
на металопластикові; замінено вхідні двері на металопластикові; 
            У 2015 році за сприяння Луцької міської ради проведено часткове утеплення зовнішніх стін(40)

           Джерело теплопостачання – існуюче централізоване.
               У 2019 році виконана 100% заміна ламп розжарювання  на світлодіодні, придбано і встановлено па-
роконвекційну піч , інфрачервону  плиту за програмою NEFCO – 3.

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№38 комбінованого типу на вул. Софії  Ковалевської,  54
м. Луцьк»
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Будівля дошкільного навчального закладу №38 зведена в 1977р. та знаходиться у м. Луцьку на вул.
Софії Ковалевської, 54. Підпорядкована управлінню освіти Луцької міської ради Волинської області.

Станом на 01.10.2018 року в ДНЗ №38 – 250 дітей. У 2017-2018 навчальному році в ДНЗ працювало
34 педагогічних працівника.

Станом на 2017 рік серед громадських закладів м. Луцька ДНЗ №38 був одним із основних спожи-
вачів енергоресурсів у місті. Подача тепла була однакова. Температура в групових приміщеннях була 16-20
С.

В ЗДО №38 впродовж останніх років впроваджені певні енергозберігаючі заходи, серед яких заміна

50 вікон на металопластикові.
Джерело теплопостачання – існуюче централізоване
 У 2019 році виконана 100% заміна ламп розжарювання на світлодіодні, придбано і встановлено  па-

роконвекційну піч , інфрачервону  плиту за програмою NEFCO – 3.

Інформація щодо обсягу робіт 

Проект енергозбереження спрямований на  поліпшення умов перебування дітей, персоналу, батьків в на-
вчальному закладі та зменшення споживання теплової енергії. Очікується також екологічна вигода від впро-
вадження проекту шляхом зменшення споживання електроенергії, що сприятиме зменшенню шкідливих ви-
кидів в атмосферу.

Пропонований проект включає в себе наступні заходи:

Об’єкт: «Дошкільний навчальний заклад №3 Луцької міської ради на пр-ті Молоді, 12б, м. Луцьк»

1. Теплоізоляція стін, цоколю,відкосів –  2665,9 м2, 
2. Заміна дверних блоків       23,12 м2-металопластикові,  4,59 м2 - металеві 
3. Заміна вікон – 83,04  м2 на енергоефективні металопластикові 
4. Утеплення даху – 1 502 м2   по типу 1 «сумісний з перекриттям» ;
5. Вентиляція, забезпечення необхідного повітрообміну  – 190 м3/год

Об’єкт:  Комунальний заклад  “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  №9 комбінованого
типу Луцької міської ради на пр.-ті. Молоді, 2а; м. Луцьк»

6. Теплоізоляція стін, цоколю,відкосів –  2 790,7 м2, 
7. Заміна дверних блоків       18,9 м2-металопластикові,  6 м2 - металеві 
8. Заміна вікон – 164,8  м2 на енергоефективні металопластикові 
9. Утеплення даху – 1 410 м2   по типу 1 «сумісний з перекриттям» ;
10. Вентиляція, забезпечення необхідного повітрообміну  – 220 м3/год

Об’єкт «Дошкільний навчальний заклад №10  на вул. Воїнів-афганців, 8; м.Луцьк»

11. Теплоізоляція стін, цоколю,відкосів –  1941,5 м2, 
12. Заміна дверних блоків       2,52 м2-металопластикові,  3,24 м2 - металеві 
13. Заміна вікон – 206,9 м2 на енергоефективні металопластикові 
14. Утеплення даху – 1 520 м2   по типу 1 «сумісний з перекриттям» ;
15. Вентиляція, забезпечення необхідного повітрообміну – 230 м3/год

Об’єкт: «Дошкільний навчальний заклад №32 на пр-ті. Перемоги, 13а; м. Луцьк»

16. Теплоізоляція стін, цоколю,відкосів –  1 616,0 м2, 
17. Заміна дверних блоків       2,68 м2-металопластикові,
18. Заміна вікон – 58,02 м2 на енергоефективні металопластикові 
19. Утеплення даху - 1020 м2   по типу 1 «сумісний з перекриттям» ;
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20. Вентиляція, забезпечення необхідного повітрообміну  – 200 м3/год

Об’єкт:«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№38 комбінованого  типу на вул.  Софії
Ковалевської, 54, м. Луцьк»

21. Теплоізоляція стін, цоколю,відкосів –  2 104 м2, 
22. Заміна дверних блоків       26,29 м2-металопластикові,  4,594 м2 - металеві 
23. Заміна вікон – 136,6 м2 на енергоефективні металопластикові 
24. Утеплення даху – 1 191,5 м2   по типу 1 «сумісний з перекриттям» ;
25. Вентиляція, забезпечення необхідного повітрообміну – 160 м3/год.

2. Основні вимоги до виконання робіт:

 Всі будівельно-монтажні роботи та ведення документації повинні виконуватись згідно з ДБН А.3.2-
2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»,  ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного
виробництва» та затвердженої замовником проектно-кошторисної документації. Всі шви, які герметизують-
ся монтажною піною повинні бути приховані оздоблювальними матеріалами від прямих сонячних променів
протягом 20 календарних днів.

a.Заміна вікон:  Віконні  блоки виготовлені   відповідно до ДБН В.2.6-31:2006,   коефіцієнт опору
теплопередачі, яких  R=0,75 (м2К/Вт);

 Всі встановлені віконні блоки повинні бути обладнані комплектом покрокового провітрювання та
мікропровітрювання. В замінених віконних блоках встановлюються віконні провітрювачі; 

Всі віконні блоки повинні мати заповнений паспорт віконного блоку згідно (додаток  Д ) ДСТУ Б
В.2.6-15:2011.Тип відкривання –  поворотно-відкидне.  Схему армування відкосів виконати згідно проекту.
Заміна зовнішніх дверей:   Дверні  блоки виготовленні з п’ятикамерного металопластикового профілю з
подвійним склопакетом СПД 4М-10-4М-10-4і та металевих утеплених дверей, коефіцієнт опору теплопере-
дачі, яких не нижче R=0,75 (м2К/Вт); Заміну вікон і дверей необхідно виконувати у слідкуючій послідов-
ності

1. Демонтаж відливу

2. Демонтаж скла, стулок (м2)

3. Демонтаж коробки рами (шт.)

4. Підготовка віконного отвору, в тому числі демонтаж штукатурки, яка відшарувалася, очищення по-

верхонь.

5. Підготування основи під підвіконня (при необхідності підбетонування), складання акту на прихо-

вані роботи (розділ кам’яні конструкції)

6. Демонтажна підготовка віконних та дверних конструкцій (зняття стулок, розклинення глухих ча-

стин, кріплення анкерних пластин, наклеювання паро-та гідроізоляційних стрічок.

7. Вивірка рам у проектному положенні в місцях монтажу (складання акту на приховані роботи)

8. Закріплення конструкцій в проектному положенні (актування анкерних пластин). Зняття захисної

плівки ззовні профілю.

9. Скління, навішування стулок

10. Запінювання конструкцій (складання акту на приховані роботи)

11. Технологічна перерва (згідно рекомендацій виробника піни)

12. Підрізка піни та проклеювання пароізоляційного шару на укоси.

13. Монтаж відливу на підвіконня, засиліконювання. Монтаж заглушок на підвіконня, декорацій на во-

довідвідний отвір.
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14. Монтаж будівельних лісів, риштування для влаштування обробки зовнішніх відкосів, а також у ви-

падку виконання робіт всередині будівлі на висоті більш, ніж 4,0 м. 

15. Монтаж листів сухої штукатурки.

16. Монтаж перфорованого куточка 20х20 (складання акту на приховані роботи)

17. Шпаклювання поверхонь (складання акту на приховані роботи)

18. Ґрунтування поверхонь (складання акту на приховані роботи)

19. Фарбування поверхонь внутрішніх відкосів:

- при проведенні робіт демонтажу, і заміні віконних блоків в приміщеннях, що експлуату-

ються,  зруйновані  при  вийманні  старих  вікон  поверхні  внутрішніх  та  зовнішніх  укосів

вирівнюються штукатурним розчином.

- на поверхні чверті і укосів в області наклеювання теплоізоляційних і паропроникних стрі-

чок в 1-2 шари наносять ґрунтовки;

  Вікна повинні бути оснащені фурнітурою, яка дозволяє використовувати режими провітрювання та мікро-

провітрювання. В учбових приміщеннях вікна повинні бути обладнані дихальними клапанами.

Монтаж виробів не повинен проводитись при температурі зовнішнього повітря нижче  -5°С.

b.  Утеплення зовнішніх стін: використовується система скріпленої зовнішньої теплоізоляції
будинків і споруд. Огороджуючі конструкції будинку зі скріпленою системою теплоізоляції представляють
собою єдину монолітну конструкцію, яка складається з несучої або самонесучої стіни, шару ґрунтовки з
клеючими  властивостями,  плити  утеплювача,  додатково  закріпленої  за  допомогою  дюбелів,  захисного
шару,  армованого  склосіткою,  шару  спеціальної  ґрунтовки  та  декоративного  покриття.  Стіни  з
теплоізоляцією,  що  складаються  з  мінераловатних  плит  на  синтетичному  зв`язуючому,  гідрозахисним
шаром  та  декоративно-штукатурним  шаром  відноситься  до  групи  горючості  матеріалів  НГ.  Необхідна
товщина  теплоізолюючого  шару  з  використанням  мінеральної  вати  на  синтетичному  зв'язуючому
(коефіцієнт теплопровідності мінеральної вати λ=0,038 Вт/мК, прийнята  у відповідності до теплотехнічних
розрахунків  120 мм щільністю 145 кг/м.куб.  з  досягненням коефіцієнту  опору теплопередачі  не  нижче
R=3,3 (м2×ОС/Вт). Зовнішні стінові конструкції, що контактують з ґрунтом утеплюються на глибину - 0, м.
нижче поверхні ґрунту.

c. Утеплення (цоколю
Надземна частина фундаменту – цоколь,  утеплюється мінераловатними плитами товщиною 100 мм щіль-
ністю 145 кг/м.куб . Роботи з улаштування конструкцій фундаментної теплоізоляції  з  опорядженням та
контроль якості виконання робіт необхідно здійснювати відповідно до ДСТУ Б В.2.6-36:2008, згідно ДБН
В.2.6-33:2018  та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016» Настанова з виконання робіт із застосуванням сухих будівель-
них сумішей»
Роботи з улаштування конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою слід виконувати за

температури навколишнього середовища не нижче +5оС та не вище +30оС.

Конструктивне рішення утеплення зовнішніх стін наведено на малюнку 3.1. та 3.2
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Мал 3.1.  Фасад. Технологія утеплення зовнішньої стіни.
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Мал 3.2 Технологія утеплення цоколю.

Улаштування конструкції із фасадною теплоізоляцією слід виконувати в такій послідовності:

- встановлення риштувань та підіймально-транспортного обладнання;

- огляд (за необхідності детальне обстеження) технічного стану огороджувальних конструкцій фа-

садів будівлі;

- підготовка поверхні стіни до виконання робіт з утеплення (очищення, ґрунтування, 

- вирівнювання в разі потреби);

- розкладення механічно фіксуючих елементів кріплення;

- приготування клейової суміші;

- нанесення клейової суміші на поверхню плит утеплювача;

- закріплення плит теплоізоляційного матеріалу на поверхні огороджувальних конструкцій за допо-

могою клейової суміші та механічно фіксуючих елементів (дюбелів, анкерів, шпильок та ін.);

- приготування та нанесення захисного шару суміші по теплоізоляційному шару із втопленням у ньо-

го армованої сітки з лугостійкого скловолокна;

- нанесення захисного шару суміші;

- нанесення агдезійного ґрунтувального шару покриття;

- приготування штукатурних сумішей декоративно-захисного шару;

- нанесення декоративно-захисного шару;

- фарбування фасаду будинку;

- утеплення відкосів;

- встановлення відливів на вікна та ін.;

- відновлення вимощення будівлі.

 Вхідний контроль матеріалів, що входять до складу систем утеплення, проводить підрядник  згідно вимог

ДСТУ Б В.2.6-36 :2008; ДСТУ Б В.2.6-34 :2008 їх характеристики повинні відповідати вимогам норматив-
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них документів на ці матеріали і підтверджуватись відповідними документами, що дозволяють їх застосову-

вати в будівництві (сертифікат або декларація відповідності). Для улаштування конструкцій фасадної теп-

лоізоляцією необхідно застосовувати матеріали,  призначення та технічні  вимоги до яких наведені  в  та-

блицях (3.1-3.3) технічних описах (додаються).

Таблиця 3.1. Технічні вимоги до плит теплоізоляційних матеріалів.

Найменування показника
Величина показника плит на органічній

основі

Густина, кг/м3, не менше 150/80

Теплопровідність при 25оС, Вт/м2·К не більше 0,038

Границя міцності на стискання при 10% деформації, МПа, 
не менше

0,08÷0,1

Границя міцності при розтягування у напрямку товщини 
плити, МПа, не менше

0,08÷0,1

Паро проникність, мг/м·год·Па, 
не менше

0,05

Відхилення розмірів плити, мм/м:
за довжиною; ±2
за шириною; ±2
за товщиною ±1

Різниця за довжиною діагоналей, мм, не більше 4
Термін ефективної експлуатації Не менше 25 умовних років

Таблиця 3.2.Технічні вимоги до склосітки
Найменування показника Нормативне значення

Маса 1 м2, г:
для цоколів 250-350
для стін 145-160
Товщина нитки, мм 0,15-0,9
Розривне навантаження у вихідному стані, Н/5 см, не менше (в обох 
напрямках)

1500

Розривне навантаження за методом прискореного тестування, Н/5 см
Зменшення розривного 
навантаження не більше 
ніж на 30%

Розривне навантаження після 28 днів витримування у 5% розчині NaOH за 
температури від 18оС до 30оС, Н/5 см.

Зменшення розривного 
навантаження не більше 
ніж на 50%

Таблиця 3.3. Основні вимоги до дюбелів для кріплення теплоізоляційного шару

Вид дюбеля
Матеріал

огороджувальної
конструкції

Глибина
анкетування,

мм

Довжина
дюбеля,

мм

Діаметр, мм Допустиме
зусилля

виривання,
кН

дюбеля головки

Гвинтовий із 
звичайною розпірною 
зоною та забивний

Масивний матеріал 
(бетон, цегла і камені 
керамічні повнотілі; 
цегла і камені силікатні 
повнотілі; тришарові 
панелі при товщині 

50 100-200 8; 10 60 0,5 -гвинто-
вий;

0,25 -
забивний 
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зовнішнього бетонного 
шару не менше ніж 
40мм)

d.Утеплення  покрівлі  тип1:  використовується  система  скріпленої  зовнішньої  теплоізоляції
будинків  і  споруд.  Покрівля  будівлі  зі  скріпленою  системою  теплоізоляції  представляють  собою
багатошарову  конструкція,  яка  складається  з  існуючих  залізобетонної  плити,  шару  пароізоляції,  шару
насипного  утеплювача  з  керамзиту  мінераловатного  утеплювача,  цементно-піщаної  стяжки,  шару
руберойду та захисного шару гравію. Проведеними розрахунками теплового опору конструкції суміщеного
перекриття із врахуванням існуючого утеплювача,  встановлено необхідну товщину мінеральної вати для
впровадження заходу – 200 мм, щільністю 220\115  кг/м3. При влаштуванні покрівлі використовується ПВХ
мембрана  товщиною  1,5  мм  з  коефіцієнтом  теплопровідності  0,23  та  коефіцієнтом  опору  Rі=0,0052.
Рішення щодо застосування мембранної покрівлі прийнято замовником за погодженням балансоутримувача
виходячи з наявного позитивного багаторічного досвіду експлуатації будівель з аналогічними матеріалами.
В  регіоні  наявний  виконавець  робіт  по  влаштуванні  даного  типу  покрівель.  В  рамках  проекту  також
проведено розрахунок збору навантажень на існуюче суміщене перекриття з влаштуванням утеплення. При
цьому  встановлено,  що  збірні  навантаження  на  плиту  задовільні  і  становлять  0.864  кН/м.кв.,  при
нормативних 1.11 кН/м.кв.

Утеплення покрівлі розпочинається із підготування основи. На підготовлену основу монтується
утеплювач. На утеплювач влаштовується покрівля із ПВХ мембрани.

При влаштування утеплення сумісної покрівлі необхідно виконати ряд супутніх робіт - відновлення
парапетних  плит,  при  цьому  конструктивні  рішення  парапету  повинні  забезпечувати  запобігання
замочування теплоізоляційного шару.

Мал.. 3.3 Конструкція утеплення покрівлі

e. Влаштування вимощення вздовж цоколю будівлі

При влаштуванні вимощення вздовж цоколю будівлі необхідно керуватися наступними нормативними до-

кументами:

Матеріали, що застосовуються, повинні відповідати вимогам ГОСТ 9128-97* «Суміші асфальтобетонні до-

рожні, аеродромні і асфальтобетон. Технічні умови»; 

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 «Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови» (ГОСТ 7473-94);

ДБН В2.1.10-2009 «Основи та фундаменти споруд»;

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

ДСТУ-НБА.3.1-23:2013 "Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, за-

хисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд"
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Загальні вимоги:

1. Вимощення по периметру будівель повинні щільно примикати до цоколю будівлі;

2. У місцях, недоступних для роботи механізмів, основу під вимощення допускається ущільнювати

вручну до зникнення відбитків від ударів трамбування і припинення зрушень ущільнювального  матеріалу;

3. Зовнішня кромка відмосток в межах прямолінійних ділянок не повинна мати викривлень по гори-

зонталі і вертикалі більше 10 мм. Матеріал відмосток по морозостійкості повинен відповідати вимогам, що

пред'являються до дорожнього бетону

4. На підготовку основи (рівність, якість ущільнення) під вимощення слід оформляти акт огляду при-

хованих робіт.

Технічні вимоги:

1.  Допустимі відхилення:

1.1. ухилу покриття від заданого - 0,2% від ширини вимощення;

1.2. поверхні асфальтового або бетонного покриття від площини при перевірці двометровою рейкою - 5

мм; 

1.3. поверхні щебеневої підготовки від площини при перевірці двометровою рейкою - 15 мм; 

1.4. товщини покриття вимощення від проектної - -5% - + 10%; 

1.5. ухил вимощення від будівлі повинен бути не менше 1% і не більше 10%;

2. Не допускається у бетонному монолітному вимощенні наявність тріщин, раковин і западин.

Мал. 3-4 Конструктивна схема вимощення

j. Заміна парапету покрівлі

При заміні парапету покрівлі необхідно керуватися наступними нормативними документами:

ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди основні положення»;
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ДСТУ Б В.2.6-49:2008 «Конструкції будинків і споруд. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні

технічні умови»;

ДБН В.2.6-163:2010 крім розділів 15*-19;

ДБН В.2.6-163:2010 «сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу».

Мінімальна висота парапету становить 45 см. При недостатній висоті парапету він нарощується до необхід-

ної із застосуванням будівельного матеріалу, з якого виготовлена його наявна частина або встановлюється

огорожа необхідної  висоти.  Парапет  зверху повинен  захищатися  металевим фартухом від  руйнівної  дії

дощу, снігу та вітру. В якості фартуха використовують  оцинковану сталь та металопрофіль. 

У разі влаштування фартуха із сталі, останній повинен бути міцно закріплений милицями та опрацьовано

герметиком в місцях стиків. 

Парапети виробляються з металу товщиною 0,5 мм, який покритий полімерами.

 З'єднання фрагментів парапетів проводиться за допомогою рейок. Для кріплення деталей парапету викори-

стовуються саморізи або метизи, на яких передбачені ущільнювальні шайби або кільця одного кольору з

кріпленням. У відгинах і підкосах наявні кріпильні отвори, в які забиваються або вкручуються кріпильні

елементи. Для оберігання металевого парапету від корозії, місця кріплення закриваються спеціальними за-

глушками, і додатково обробляються зверху герметиком.

Мал . 3-5. Схеми кріплення  захисту парапету покрівлі

 q Влаштування вентканалів

У зв’язку з утепленням даху по типу 1 виникає необхідність нарощування існуючих вентканалів в середньо-

му на висоту 400 мм. 

Вентканали нарощуються кладкою із матеріалу виготовлення основної частини, перекриваються залізобе-

тонними плитами. При необхідності вентканали прочищаються. 
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1. Нормативні вимоги 

Слід застосовувати матеріали та обладнання, методи виконання монтажно-демонтажних робіт, якісні та 

кількісні характеристики яких, повинні задовольняти вимогам таких нормативних документів:

1. ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектуван-

ня, улаштування та експлуатації.

2. ДБН В.2.6-31:2016 Конструкції будинків і споруд «Теплова ізоляція будівель»

3. ДБН В.2.6-31:2016 "Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель" 

4. ДСТУ Б В.2.6-23:2009 «Блоки віконні та дверні»

5. НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

6. ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»

7. ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»

8. ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»

9. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ України 

24.03.2016 р під №234. 

2. Екологічні вимоги

Всі роботи повинні виконуватися з дотриманням наступних вимог:

• Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1264-XII.

• Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. №2059-VIII.

• Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. №2707-XII.

• Водний кодекс України від 06.06.1995 р. №213/95-ВР.

• Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р. №187/98-ВР.

• Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 

24.02.1994 р. №4004-XII.

Уникати використання газів фтору (SF6, PFC) в конструкції вікон.  Використовувати  аргон (ксенон) або ва-

куум;

Не допускати використання пінополістиролу в складі теплоізоляційних матеріалів (за винятком утеплення 

фундаменту нижче рівня грунту);

Утилізація демонтованих матеріалів та сировини повинна здійснюватись згідно природоохоронних вимог. 

3. Вимоги щодо наявності ліцензій та сертифікатів

Учасник тендеру має надати наступні ліцензії та сертифікати                                                                           

1.           Ліцензія на будівництво із:

1.1. Додатком до ліцензії, де вказані всі види робіт, необхідні для реалізації проекту.

1.2. Зазначенням класу відповідальності – СС3, категорії складності – V.

2. Сертифікати відповідності на;

2.1. Віконні та дверні блоки;

2.2. Плити теплоізоляційні із мінеральної вати;

2.3. Плити теплоізоляційні із екструдованого полістиролу;

2.4. Фасадна фарба;

2.5. Покрівельні матеріали;

2.6. Гідроізоляційні матеріали;

     Додаткові вимоги: 
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Еквівалентність стандартів та норм

При посиланні у Технічних специфікаціях на конкретні стандарти та норми, яким має задовольняти Устат-
кування, що поставляється, мають використовуватись останні діючі версії таких стандартів чи норм, хіба 
що інше чітко визначено Технічними специфікаціями. Якщо такі стандарти є національними чи такими, що 
відносяться до конкретної країни чи регіону, то інші прийняті стандарти, що забезпечують суттєву еквіва-
лентність до використовуваних стандартів та норм, мають бути прийнятними.

 Вимоги щодо прийомки робіт
(i)   Замовник здійснює платежі за Контрактом згідно п.10.1 Особливих умов Контракту та приймає ви-

конані роботи на підставі Прейскурантів та відповідних актів виконаних робіт (типова форма № КБ-
2в), довідок про вартість виконаних робіт (типова форма № 3-КБ), підписаних уповноваженими пред-
ставниками Сторін на протязі 5-ти календарних днів з моменту підписання довідок про вартість вико-
наних робіт (типова форма № 3-КБ), при наявності фінансування. Акти виконаних робіт (типова фор-
ма № КБ-2в) мають бути складені згідно договірної ціни, попередньо сформованої підрядником  на
основі  прейскурантів,  кошторисної  документації,  з  дотриманням положень  ДСТУ Б Д.1.1-1:2013,
ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, ДСТУ- Н Б Д.1.1-4:2013 з виконанням умов  пункту
(iv).

(ii)   Прейскуранти №1 і №2, акт виконаних робіт (типова форма № КБ-2в) готує Підрядник і передає
його для підписання Замовнику в паперовому та електронному вигляді до 25 числа звітного місяця.
Замовник протягом трьох днів перевіряє правильність і реальність акту і підписує його в частині фак-
тично виконаних обсягів робіт. Прейскурант №3 та довідку про вартість виконаних робіт (типова
форма № 3-КБ) готує Підрядник і передає її для підписання Замовнику в  паперовому вигляді до 28-
го числа місяця, в якому були виконані роботи. Замовник протягом 3-х днів перевіряє правильність
довідки і підписує її,у випадку безпідставного не підписання її на протязі 3-х днів вона вважається
прийнятою та підписаною Замовником.

(iii) Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються через 30 календарних днів пі-
сля підписання акту прийняття об'єкту в експлуатацію Замовник має право затримати кінцеві розра-
хунки за роботи,виконані з вини Підрядника з недоробками і дефектами,виявленими при прийманні
об'єкту в експлуатацію, до їх усунення та зобов'язати Підрядника усунути недоліки за власний раху-
нок. 

(iv)  Заготівельно-складські витрати визначаються за відсотком, рекомендованим Держбудом. Загально-
виробничі, адміністративні витрати визначаються згідно Додатків Б, В, Д з наданням підрядником
розрахунків, керуючись Додатками А, Г; п.4.3.2, п.4.3.3,  п.5.3.2,  п.5.3.3. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013.
Розмір прибутку визначається згідно п.6.3 та Додатку Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. Вартість матеріаль-
них ресурсів приймається за  цінами, що не  перевищують тих, що закладені в Ціні контракту, та ма-
ють документальне підтвердження (накладні на матеріали, калькуляції на матеріали власного вироб-
ництва). Розрахунок витрат з транспортування матеріальних ресурсів надається Підрядником з ура-
хуванням п.6.3.1.1. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів у
складі прямих витрат Підрядник  визначає, виходячи з нормативного часу роботи машин,необхідного
для виконання обсягу робіт, що пропонується,та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх за-
стосування  в  цінах  передбачених  Ціною контракту,  з  обов’язковим дотриманням умов  п.6.2.1.5.,
п.6.2.2. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 та положень ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013. Якщо будівельно-монтажні ро-
боти планується виконувати із застосуванням наявних в організації претендента, замість передбаче-
них нормами машин і механізмів, претендент зобов’язаний провести заміну будівельних механізмів,
керуючись п.6.2.1.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 та надати порівняльні розрахунки заміни механізмів. У
разі використання орендованої техніки, вартість 1 маш – год. приймається за ціною, що склалася в
регіоні, яка визначена на підставі аналізу ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в
регіоні та наближених до нього територіях (п.6.2.1.3 ДСТУ-Н.Б.Д.1.1-2:2013). За відсутності вищев-
казаного аналізу ринку послуг оренди, вартість 1 маш-год. встановлюється в межах цін, рекомендова-
них Мінрегіонбудом України. Під час підписання договору будівельного підряду факт оренди тех-
ніки підтверджується наданням учасником – переможцем копії відповідного договору оренди.

Вимоги щодо інспектування виконання робіт 
Замовник  протягом виконання Робіт здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості,обсягів
і  вартості  виконуваних  Робіт  кошторисній  документації,  вимог  нормативних  документів,  а  матеріалів,
конструкцій,  виробів  -  вимог  нормативних  документів,  у  тому  числі  за  участю  спеціалізованих
організацій,які залучаються Замовником на засадах укладання з ними угод,у яких визначаються їхні функції
та повноваження, в тому числі щодо прийняття від свого імені відповідних рішень. З метою здійснення
контролю проводити перевірки, в тому числі за участю представника консультанта та експертів. Вимагати
безоплатного виправлення недоліків,що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. У такому
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разі збитки в обґрунтованих розмірах, завдані Замовнику, відшкодовуються підрядником,у тому числі за
рахунок відповідного зниження Ціни контракту. Має право за погодженням з консультантом та НЕФКО
розірвати  Контракт,  якщо  Підрядник  своєчасно  не  розпочав  роботи  або  виконує  їх  неякісно,
некваліфіковано  або  настільки  повільно,  що  закінчення  їх  у  строк,визначений  Контрактом,  стає
неможливим. Ініціювати внесення змін у Контракт, які оформлюються додатковою угодою. Також має інші
права,  передбачені  Контрактом,  Цивільним  і  Господарським  кодексами  України,Загальними  умовами
укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві  та іншими актами законодавства
України.

Загальні процедурні вимоги

Підрядник зобов'язаний:
 - Розпочати роботи лише після реєстрації ДАБК дозволу на виконання будівельних робіт, виконати якісно
та своєчасно передбачені цим Договором роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною
документацією, нормативно-технічною документацією, і здати їх в порядку передбаченому будівельними
нормами і правилами та нести відповідальність за постачання матеріалів,обладнання та якість виконаних
робіт перед Замовником за всі роботи,що виконуються залученими організаціями.
 -  Своєчасно  забезпечувати  Об'єкт  будівельними  матеріалами,  дотримуючись  термінів  відповідно  до
Графіка виконання робіт. Усі матеріали та конструкції,  які застосовуються при будівництві та обладнання
повинні бути сертифікованими і відповідати вимогам діючим на території України. 
 - У процесі виконання робіт здійснювати систематичне, а після завершення робіт - остаточне  прибирання
робочих  місць  від  залишків  матеріалів  і  відходів,  що  утворилися  в  процесі  виконання  робіт.
протипожежних заходів та улаштування огорож безпосередньо на робочих місцях.
  - Дотримуватись на місці виконання робіт: правил внутрішнього розпорядку, правил техніки безпеки та
охорони праці,правил пожежної.безпеки.
 - Зберігати на будівельному майданчику один комплект проектноїдокументації разом іззмінами до неї та
надавати її  Замовнику на його прохання для користування. При виявленні в ній прорахунків Підрядник
письмово  повідомляє  про  це  Замовника.  Замовник  зобов’язаний  в  найкоротший  термін  внести  зміни  в
технічну документацію та надати відкорегований варіант Підряднику
 - Вжити заходів до недопущенняпередачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій)
третім особам.  
 - У порядку, визначеному нормативними документами та договором підряду, вести і передати Замовнику
після завершення робіт документи про виконання договору підряду.
- Передати Замовнику у порядку,передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи
(об’єкт будівництва). Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що
передбачена порядком і цим Договором, визначає осіб, відповідальних за її ведення. На завершений етап
робіт Підрядник передає Замовнику один примірник виконавчої документації. 
 -  Залучати  для  виконання робіт  інженерно-технічний персонал та  робітників  в  достатній  кількості  і  з
відповідною  кваліфікацією. -  Завчасно  і  у  письмовій  формі  інформувати  Замовника  про  можливе
сповільнення  або  призупинення виконання  робіт  з  незалежних  від  нього  обставин (не  менше ніж  за  2
тижні).

Гарантія
Підрядник гарантує Замовнику якість виконаних Робіт за чинним контрактом на протязі гарантійного тер-
міну – 2 років, передбаченого для будівельно-монтажних робіт з моменту підписання акту виконаних робіт
при умові дотримання вимог експлуатації.
У разі виявлення дефектів під час гарантійного терміну, Підрядник зобов’язується усунути  їх за свій раху-
нок і в передбачені дефектним актом строки. 
Початком гарантійних строків вважається день підписання акта виконаних робіт (об’єкта будівництва).

Загальні процедурні вимоги
Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати інформацію про залучення субпідрядних організацій
для виконання робіт.
Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати завірені копії ліцензії (з додатками)  на провадження
певного виду діяльності, а також завірені копії ліцензій субпідрядників в разі їх залучення.
*Примітка : Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї Тендерної документації є посилання на конкретні
торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження
або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент».
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Графік поставки і виконання робіт*
Необхідна дата поставки Устаткування на об'єкт не пізніше: ____________________.

Необхідна дата завершення робіт не пізніше:** ____________________.

Найменування Устаткування або супутніх
робіт

Графік поставки/виконання 
(день/місяць/рік)

Поставка матеріалів та обладнання 2-3 місяці після отримання 1 виплати
Зовнішнє утеплення стін та цоколю, 

включаючи опорядження зовнішніх відкосів 

вікон і дверей та інших необхідних робіт

4-5 місяці після отримання 2 виплати

Оздоблювальні роботи стін ґанків 4-5 місяці після отримання 2 виплати
Заміна вікон, опорядження внутрішніх 

відкосів, встановлення підвіконь  та інших 

необхідних робіт

4-5 місяці після отримання 2 виплати

Заміна дверей, опорядження внутрішніх 

відкосів та інших необхідних робіт

4-5 місяці після отримання 2 виплати

Улаштування вимощення вздовж цоколю 

будівлі. Ширина 1,0-1,2 м.

4-5 місяці після отримання 2 виплати

Нарощування парапету та вентиляційних 
каналів

4-5 місяці після отримання 2 виплати

Заміна парапету покрівлі 4-5 місяці після отримання 2 виплати

*Графік виконання робіт розробляється підрядником для кожного обєкта окремо по видах робіт на основі 
проектної  документації та нормативних термінів виконання будівельно – монтажних робіт. Графік вико-
нання робіт є невід’ємною частиною контрактної угоди

**Контракт рахується виконаним після оформлення замовником енергетичного сертифікату та введення 
об’єкту в експлуатацію
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Технічні специфікації та декларація відповідності

№ Технічні специфікації Декларація відповідності з комен-
тарями*

* Учасники тендеру повинні вказати наступну інформацію: ім'я виробника, марка, модель, "від-
повідає" або "не відповідає", а якщо "не відповідає", то всі технічні відхилення повинні бути чітко
визначені поряд з відповідною лінією в специфікаціях. Коментарі, такі як "повна відповідність", 
не є прийнятними. Твердження про відповідність повинні підтверджуватися брошурами вироб-
ників чи читабельними фотокопіями. Заповнені "Технічні специфікації та декларація відповід-
ності" повинні бути подані як частина тендеру.

1
[Введіть назву позиції та необхідні технічні характе-
ристики]

Виробник:_______________

Країна:_____________________

Модель:____________________

(ці деталі мають бути приведені для
всіх позицій)

1
Блоки віконні металопластикові (комплектна поставка)  ДБН В.2.6-31:2016, 

ДСТУ Б В.2.6-15:2011
2 Металопластикові дверні блоки ДБН В.2.6-31:2016 

ДСТУ Б В.2.6-15:2011
3 Плити мінераловатні для утеплення стін 

 
ДБН В.2.6-33:2018;
ДБН В.2.6-36:2008;
ДБН В.2.6-31:2016

4 Фасадна фарба ДСТУ EN 1062-1:2012

5 Мембранне покриття з ПВХ ДБН В.2.6-220:2017

6 Геотекстиль ДБН В.2.6-220:2017

7 Плити мінераловатні для утеплення дахів
ДБН В.2.6-31:2016

ДБН В.2.6-220:2017

8
Парапети з металу ДБН В.2.6-198:2014

http://www.dnaop.com/html/43963/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_%D0%91
http://www.dnaop.com/html/43963/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_%D0%91
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Розділ V.  Загальні умови Контракту
Ці Загальні умови (ЗУК), в поєднанні з Особливими умовами (ОУК) та іншими документами, зазначеними 
в цьому документі, становлять єдиний контракт, що визначає права та обов'язки сторін.

1.         Загальні положення

1.1 Визначення

В цих Умовах контракту (надалі - “цих Умовах”), що складаються з Особливих умов і цих За-
гальних умов, наступні терміни та вирази матимуть тлумачення наведені нижче. Якщо контекст 
не вимагає іншого, терміни, що вживаються на позначення осіб або сторін, також стосуються 
корпорацій та інших юридичних осіб.

1.1.1 Контракт

1.1.1.1 “Контракт” означає Контрактну угоду, Лист про прийняття пропозиції, Супровідний лист до 
Тендерної пропозиції, ці Умови, Специфікації, Креслення, Таблиці та інші документи (при наяв-
ності), перераховані в Контрактній угоді або Листі про прийняття пропозиції.

1.1.1.2 “Контрактна угода” означає контрактну угоду, згадану в підпункті 1.6 [Контрактна угода].

“Контрактна документація” означає документи, перераховані в Контрактній угоді, включа-
ючи всі Додатки до них.

“Ціна контракту” означає ціну, що вказана в Контрактній угоді і повинна бути виплачена 
Підряднику в рамках Контракту, з огляду на всі доповнення, коригування чи відрахування, 
що були передбачені Контрактом.

“Завершення” означає виконання Підрядником усіх Супутніх Робіт у  відповідності до умов 
та положень Контракту.

1.1.1.3 “Лист про прийняття пропозиції” означає лист про прийняття Супровідного листа до Тендерної 
пропозиції, підписаний Замовником, в тому числі всіх доданих актів, що були складені та підпи-
сані обома Сторонами. Якщо такого листа немає, вираз “Лист про прийняття пропозиції” означає
Контрактну угоду, а дата видачі або отримання такого листа є датою підписання Контрактної 
угоди.

1.1.1.4 “Супровідний лист до Тендерної пропозиції” означає документ під назвою Супровідний лист до 
Тендерної пропозиції, що був складений Підрядником і включає підписану ним пропозицію За-
мовнику на постачання Устаткування та Роботи.

1.1.1.5 “Специфікація” означає документ під назвою Технічні специфікації та декларація відповідності, 
що є частиною Контракту, а також всі доповнення та зміни, внесені до такого документу, від-
повідно до умов Контракту. В такому документі наводяться характеристики Устаткування та 
Робіт.

1.1.1.6 “Креслення” означає креслення Устаткування, що є частиною Контракту, а також всі доповнення
та зміни, внесені до такого креслення самим Замовником (або від його імені), відповідно до умов
Контракту.

1.1.1.7 “Таблиці” означає документ(-и) під назвою Таблиці, складені Підрядником та надані Замовнику 
разом із Супровідним листом до Тендерної пропозиції, відповідно до умов Контракту. Такий до-
кумент може містити відомість обсягів робіт, дані, списки, таблиці ставок та/або цін.

1.1.1.8 “Тендерна пропозиція” означає Супровідний лист та інші документи, які Підрядник надає Замов-
нику разом із Супровідним листом до Тендерної пропозиції, відповідно до умов Контракту.

1.1.1.9 “ЗУК” означає Загальні умови контракту. 

1.1.1.10 “ОУК” означає Особливі умови контракту.
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1.1.2 Сторони та особи

1.1.2.1 “Сторона” означає Замовника або Підрядника, залежно від контексту.

1.1.2.2 “Замовник” означає особу, що в ОУК визначена Замовником, або його законні правонаступники.

1.1.2.3 “Підрядник” означає особу (осіб), що в прийнятому Замовником Супровідному листі 
визначена(і) Підрядником, або його (їх) законні правонаступники.

1.1.2.4 “Субпідрядник” означає будь-яку особу, що визначена в Контракті як субпідрядник, або будь-
яку особу, що була призначена субпідрядником, для поставки частини Устаткування або надання
Супутніх робіт, а також законні правонаступники таких осіб.

1.1.2.5 “НЕФКО” означає Північну екологічну фінансову корпорацію.

1.1.2.6 “Позичальник” означає організацію, що в ОУК зазначена як позичальник або одержувач гранту.

1.1.3 Гроші та платежі

1.1.3.1 “Ціна контракту” означає ціну, що підлягає виплаті вказану в Контрактній угоді, зі всіма кори-
гуваннями відповідно до умов Контракту.

1.1.4 Устаткування

1.1.4.1 “Устаткування” означає всі Устаткування, сировину, машини і устаткування, та/або інші ма-
теріали, які Підрядник зобов'язується поставити Замовнику за умовами Контракту.

1.1.4.2 “Супутні роботи” означає супутні роботи до поставки Устаткування, зокрема, встановлення, або 
контроль установки, введення в експлуатацію, навчання і початкове технічне обслуговування, а 
також інші подібні зобов'язання Підрядника за Контрактом.

1.1.5 Інші визначення

1.1.5.1 “Країна Замовника” - країна, зазначена в ОУК.

1.1.5.2 “Законодавство” означає всі національні (або державні) закони, постанови, розпорядження та 
інші нормативно-правові та підзаконні акти будь-яких законних органів державної влади.

1.1.5.3 “Площадка проекту”, де це необхідно, означає місце, вказане в ОУК.

1.1.5.4 Інкотермс

а) Якщо це не суперечить будь-яким положенням Контракту, значення будь-якого торговельного
терміну, а також прав та зобов'язань Сторін відповідно до нього повинні бути визначені Інко-
термс.

b) Інкотермс, якщо використовується, то регулюється правилами, передбаченими в редакції Інко-
термс, вказаній в ОУК.

1.2 Спілкування

У разі, якщо цими Умовами передбачене отримання або видача дозволів, актів, погоджень, рі-
шень, повідомлень, запитів і звільнень, всі вищевказані повідомлення повинні видаватися в пи-
сьмовій формі та передаватися особисто в руки (під розписку), відправлятися поштою або 
кур'єром, або надсилатися будь-якою погодженою електронною системою обміну інформацією,
вказаною в ОУК. Забороняється необґрунтована відмова або затримка у видачі дозволу, сер-
тифікату, погодження або рішення.

1.3 Застосовне законодавство та мова

Контракт інтерпретується відповідно до законодавства країни чи іншої юрисдикції, вказаної в 
ОУК.
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Основна мова Контракту вказана в ОУК.

1.4 Пріоритетність документів

Усі документи, що формують Контракт, є взаємно пояснюючими. Для цілей тлумачення, пріори-
тетність документів відповідає наступній послідовності:

(a) Контрактна угода (за наявності);

(b) Лист про прийняття пропозиції;

(c) Супровідний лист до Тендерної пропозиції;

(d) Особливі умови;

(e) Загальні умови;

(f) Специфікації;

(g) Таблиці та інші документи, що є невід'ємною частиною Контракту.

У разі невизначеності або розбіжності в документах, Замовник зобов'язаний надати всі необхід-
ні роз'яснення або інструкції.

1.5 Контрактна угода

Сторони укладають Контракт протягом 28 днів після отримання Підрядником Листа про прий-
няття пропозиції, якщо тільки інше не передбачено Особливими умовами. Контрактна угода 
складається на основі форми, що додається до Особливих умов. Витрати на гербові та інші 
подібні збори, за необхідності їх сплати відповідно до чинного законодавства з огляду на укла-
дання Контрактної угоди, покладаються на Замовника.

1.6 Уступка

Жодна зі сторін не може передавати (повністю або частково) свої права та зобов'язання, а також 
інтереси або привілеї за Контрактом. Проте, Сторони можуть уступити вищевказане (повністю 
або частково) з попередньої згоди іншої Сторони, рішення стосовно чого така Сторона приймає 
на власний розсуд.

1.7 Авторське право

Авторське право на усі креслення, документацію та інші матеріали, що вміщають інформацію та 
дані, надані Замовнику Підрядником, закріплюється за  Підрядником, або, якщо вони надані За-
мовнику безпосередньо чи через Підрядника третьою стороною, включаючи постачальників ма-
теріалів, авторське право на такі матеріали закріплюється за третьою стороною.

1.8 Дотримання законодавства

Підрядник зобов'язується при виконанні Контракту дотримуватися чинного законодавства. 

1.9 Перевірки та аудит з боку НЕФКО

Підрядник зобов'язується дозволити НЕФКО та/або особам, уповноваженим НЕФКО, перевіря-
ти Об'єкт та/або рахунки та записи Підрядника (а також субпостачальників, підрядників, 
субпідрядників, консультантів та субконсультантів), що стосуються виконання Контракту, а та-
кож допустити до перевірки таких рахунків та документів незалежних аудиторів, призначених 
НЕФКО.

Підрядник зобов'язується зберігати всю документацію і записи, що стосуються Контракту, у
відповідності до чинного законодавства, але, в будь-якому випадку, протягом принаймні шести
років з дати виконання Контракту. 

Підрядник зобов'язується надати всі документи, необхідні для розслідування заяв про ведення 
Забороненої діяльності, і вимагати від своїх працівників або агентів, що мають відношення до 
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Контракту, відповісти на питання НЕФКО.

2.           Заборонені дії

НЕФКО вимагає від всіх Одержувачів (в тому числі одержувачів грантів НЕФКО) та 
вигодонабувачів фінансування НЕФКО, а також Учасників тендеру, Підрядників, 
субпостачальників, підрядників, субпідрядників, концесіонерів, консультантів і 
субконсультантів, що є сторонами контрактів, фінансованих НЕФКО, дотримання високих 
стандартів етики в процесі проведення закупівель та виконання своїх контрактних зобов'язань. 
Відповідно до вимог політики, НЕФКО:

(a) для цілей цього пункту визначає нижченаведені терміни наступним чином:

(i) “корупційні дії” як пропозицію, вручення, отримання або вимагання, прямо або 
опосередковано, будь-яких цінностей з метою неправомірного впливу на дії іншої 
сторони;   

(ii) “шахрайські дії” як будь-яку дію або бездіяльність, в тому числі спотворення 
фактів, навмисне або ненавмисне введення в оману, чи спроба ввести в оману 
сторону в цілях отримання фінансової або іншої вигоди, або ухилення від 
виконання зобов'язання; 

(iii)  “примусові дії” як безпосереднє чи опосередковане заподіяння шкоди чи нанесення
травм, або загрозу заподіяння шкоди чи нанесення травм будь-якій стороні або 
майну цієї сторони з метою неправомірного впливу на дії цієї сторони; 

(iv) “змову” як домовленість між двома або більше сторонами, спрямовану на 
досягнення неналежної цілі, в тому числі на неправомірний вплив на дії іншої 
сторони;

(v) "обструктивна практика" означає (а) навмисне знищення, фальсифікацію, зміну або 
приховування доказових матеріалів для розслідування, пов'язаного з Контрактом; 
залякування чи залякування будь-якої сторони для запобігання розголошення її 
знань про питання, що мають відношення до такого слідства або до проведення роз-
слідування, або (б) дії, спрямовані на суттєве перешкоджання здійсненню згідно з 
контрактом права аудиту НЕФКО або доступу до інформації або права, які будь-
який відповідний орган має відповідно до будь-якого закону, правила чи договору;

(vi) "відмивання грошей" - це: (i) конвертація чи передача майна, знаючи, що таке майно
отримано від злочинної діяльності або участі в такій діяльності, з метою прихову-
вання чи маскування незаконного походження майна або надання допомоги будь-
якій особі, яка бере участь у такій діяльності, щоб уникнути юридичних наслідків 
його дії; (іі) приховування істинної природи, джерела, місцезнаходження, розпоря-
дження, руху, прав щодо власності або володіння майном, знаючи, що таке майно 
отримано від злочинної діяльності або участі в такій діяльності; (ііі) придбання, во-
лодіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно було
отримано від кримінальної діяльності або участі в такій діяльності; (iv) участь в 
асоціаціях, здійснення, спроби здійснити та сприяти, полегшити та консультувати 
будь-які дії, зазначені в попередніх пунктах;

(vii) "фінансування тероризму" - це надання чи збір коштів будь-якими засобами, прямо 
чи опосередковано, з наміром їх використання або з урахуванням того, що вони 
повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з 
правопорушень у значенні статей 1-4 Рамкового рішення 2002/475 / JHA Ради 
Європи від 13 червня 2002 року про боротьбу з тероризмом; і 

 

(vііі) “крадіжку” як привласнення чужого майна.

 (b) скасує частину свого фінансування, передбаченого для закупівлі устаткування та 
обладнання, робіт, послуг або концесій відповідно до положень Контракту, якщо з'ясує, 
що представники Позичальника чи вигодонабувача фінансування НЕФКО брали участь у 
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будь-яких заборонених діях під час проведення закупівель або виконання контрактних 
зобов'язань, якщо Позичальник не вжив своєчасних та належних дій для вирішення 
проблеми, які б повністю задовольнили НЕФКО;

(c) оголосить фірму неправомочною (на невизначений або чітко обговорений період часу) для
присудження Контракту, що фінансується НЕФКО, якщо корпорація на будь-якому етапі 
прийде до висновку, що така юридична особа була причетна до заборонених дій під час 
конкурентної боротьби за присудження даного Контракту або під час його виконання;

(d) у випадку, якщо Позичальник, вигодонабувач фінансування НЕФКО або юридична особа 
визнаються судом країни або правоохоронними (чи аналогічними) органами міжнародного
рівня, включаючи правозастосовні інститути країн обох сторін, такими, що були причетні 
до заборонених дій, НЕФКО лишає за собою право:

v) частково або повністю скасувати фінансування Позичальника або вигодонабувач 
фінансування НЕФКО; та

vi) оголосити фірму неправомочною (на невизначений або чітко обговорений період 
часу) для присудження Контракту, що фінансується НЕФКО.

1.2. Замовник зберігає за собою право розірвати договір на підставі обґрунтованого висновку
Замовника  про  те,  що  Підрядник  та/або  його  Субпідрядники  або  будь-який  його
представник залучені до будь-яких заборонених дій.

3.             Правомочність

3.1 Підрядник та його субпідрядники повинні бути національності Правомочної країни. Вважається, 
що Підрядник чи субпідрядник має національність країни, якщо він є жителем або був створе-
ний, об’єднаний чи зареєстрований, та веде свою діяльність у відповідності з положеннями чин-
ного законодавства цієї країни.

3.2 Усе Устаткування та Супутні роботи, що виконуються за Контрактом та фінансуються НЕФКО, 
повинні мати походження Правомочних країн. Для цілей цього пункту, “походження” означає 
місце, де Устаткування було добуте, вирощене, культивоване, вироблено, виготовлено або 
оброблено. Вважається, що Устаткування було зроблено, коли в результаті виготовлення, пере-
робки або якісної і крупної зборки компонентів виходить комерційно визнаний продукт, що 
істотно відрізняється за своїми базовими характеристиками, за призначенням або використанням
від своїх комплектуючих виробів.

4.             Повідомлення

4.1 Будь-яке повідомлення однієї Сторони іншій, що надається в рамках Контракту, оформлюється 
в письмовій формі та надсилається на адресу Сторони, вказану в ОУК. Термін “в письмовій 
формі” означає повідомлення, викладене на папері з підтвердженням одержання. 

5.             Вирішення спорів

5.1 У разі виникнення будь-яких спорів або суперечностей між Замовником і Підрядником з пи-
тань, що стосуються Контракту, Сторони зобов'язуються докладати всіх можливих зусиль для 
того, щоб вирішити цей спір або суперечність шляхом взаємних переговорів.

5.2 Якщо протягом двадцяти восьми (28) днів Сторони не змогли вирішити свій спір або розбіж-
ність шляхом взаємних переговорів, будь-яка Сторона може направити іншій Стороні повідом-
лення про намір ініціювання арбітражного розгляду по справі, як це передбачено цим докумен-
том. Арбітражний розгляд не може бути розпочатий без своєчасного направлення такого по-
відомлення. Будь-який спір або суперечність, в зв’язку з якими було спрямоване повідомлення 
про намір розпочати процедуру арбітражного розгляду, відповідно до цього пункту, підлягає 
остаточному врегулюванню в арбітражному суді. Арбітражний розгляд проводиться відповідно 
до процесуальних норм, зазначених в ОУК.  



Розділ V: Загальні умови Контракту 114

5.3. Незважаючи на будь-які посилання на арбітражний розгляд, що містяться в даному документі: 
(a) Сторони зобов'язуються продовжувати виконання своїх обов’язків за Контрактом,

якщо не домовляться про інше; та
(b) Замовник зобов'язується виплатити Підряднику всі належні йому суми.

6.              Обсяг поставки

6.1 Устаткування та Супутні роботи, що постачається та виконуються, зазначаються у Розділі IV, 
Вимоги Замовника.

7.             Поставка

7.1 Поставка Устаткування та Завершення Супутніх робіт здійснюються у відповідності до Графіку
поставок та завершення, наведеного у Розділі IV, Вимоги Замовника. Детальна інформація про 
транспортування та інша документація, що надається Підрядником, наводиться в ОУК. Доку-
менти, наведені в ОУК, повинні бути отримані Замовником до прибуття Устаткування. В іншо-
му випадку Підрядник несе відповідальність за всі можливі понесені витрати.

8.             Обов'язки Підрядника

8.1 Підрядник зобов'язується поставити усе Устаткування та виконати усі Супутні роботи, вклю-
чені до Обсягу робіт, згідно пункту 6 ЗУК, та Графіку поставок та завершення, згідно пункту 7 
ЗУК.

9.             Ціна Контракту

9.1 Якщо інше не передбачено ОУК, Ціна Контракту повинна бути фіксованою протягом усього 
терміну виконання Контракту. 

10.             Умови оплати

10.1 Ціна Контракту сплачується відповідно до умов, визначених ОУК.

11.             Податки та мита

11.1 Закордонний Підрядник Устаткування несе повну відповідальність за всі податки, гербові, лі-
цензійні та інші аналогічні збори, що стягуються за межами країни Замовника.

11.2 Місцевий Підрядник Устаткування несе повну відповідальність за всі податки, мита, ліцензійні 
збори і т.д., що стягуються до моменту доставки контрактного Устаткування Замовнику. 

11.3 Якщо будь-які пільги, знижки, списання чи привілеї надаються Підряднику у  країні Замовника,
то Замовник зобов'язується зробити все можливе, щоб допомогти Підряднику скористатись та-
кою митною економією в максимально можливому обсязі. 

12.             Забезпечення виконання контрактних зобов'язань

12.1 Якщо вимагається ОУК, то Підрядник зобов'язується протягом двадцяти восьми (28) днів після 
отримання повідомлення про присудження Контракту надати Забезпечення виконання Контрак-
ту на суму, зазначену в ОУК.

13.             Субконтракти

13.1 Підрядник зобов'язується письмово повідомити Замовника про всі субконтракти, укладені в 
рамках даного Контракту, якщо це не було вказано в Тендерній пропозиції. Таке повідомлення, 
зроблене в Тендерній пропозиції або пізніше, не звільняє Підрядника від матеріальної або іншої
відповідальності за Контрактом.

13.2 Субконтракти повинні відповідати положенням пунктів 2 і 3 ЗУК.
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14.             Специфікації і стандарти

14.1 Підрядник повинен впевнитися, що все Устаткування та Супутні роботи, що постачаються за 
цим Контрактом, відповідають технічним вимогам, наведеним в Розділі ІV, Вимоги Замовника.

15.             Пакування та документація

15.1 Підрядник повинен забезпечити пакування Устаткування, здатне запобігти їхньому пошко-
дженню або псуванню під час перевезення до кінцевого пункту призначення, зазначеного в 
Контракті. Пакування повинне витримувати, без будь-яких обмежень, складні піднімально-
транспортні умови та вплив екстремальних температур, солі та опадів під час перевезення, а та-
кож відкритого зберігання. При визначенні габаритів упакованих ящиків і їхньої ваги необхідно
враховувати віддаленість кінцевого пункту доставки та відсутність потужних вантажопідй-
омних засобів у всіх пунктах по шляху проходження Устаткування.

15.2 Пакування і маркування ящиків, а також документація всередині і ззовні них повинні суворо 
відповідати спеціальним вимогам, передбаченим Контрактом, включаючи додаткові вимоги (за 
наявності), наведені в ОУК і у всіх наступних інструкціях, що видаються Замовником.

16.             Страхування

16.1 Якщо інше не передбачено ОУК, Устаткування, що поставляються відповідно до Контракту, 
повинні бути повністю застраховані у вільно конвертованій валюті від втрати або пошкоджень, 
пов’язаних з їх виготовленням, придбанням, транспортуванням, зберіганням і доставкою, у від-
повідності з наявними  INCOTERMS або вимогами ОУК.

17.             Транспортування

17.1 Якщо інше не передбачено ОУК, відповідальність за організацію транспортування Устаткуван-
ня відповідає умовам INCOTERMS.

18.             Технічний контроль та випробування

18.1 Підрядник зобов'язується за свій кошт і без фінансової участі Замовника провести усі такі ви-
пробування та/або технічний контроль Устаткування та Супутніх робіт,  що передбачені ОУК.

19.             Неустойки

19.1 У випадку, якщо Підрядник не може поставити Устаткування або їх частину, або надати Супут-
ні роботи в терміни, передбачені Контрактом, Замовник, без збитку іншим своїм правам в рам-
ках Контракту, віднімає від Ціни Контракту неустойку в сумі, еквівалентній зазначеному в ОУК
відсотку від ціни затриманого Устаткування або ненаданих Супутніх робіт за кожній тиждень 
або день затримки до моменту фактичної поставки або виконання Робіт. Максимальний відсо-
ток, що віднімається, вказаний в ОУК. Після досягнення цього максимуму Замовник може роз-
глянути питання про розірвання Контракту відповідно до пункту 24 ЗУК.

20.             Гарантія

20.1 Підрядник гарантує, що Устаткування, поставлені в рамках Контракту, є новими, невикориста-
ними, новітніми серійними моделями, що відображають всі останні модифікації конструкцій і 
матеріалів, якщо Контрактом не передбачено іншого.

20.2 Підрядник надалі гарантує, що Устаткування, поставлені за даним Контрактом, не матимуть де-
фектів, пов’язаних з конструкцією, матеріалами або роботою, що є результатом дій або недогля-
ду Підрядника, при нормальному використанні такого Устаткування в умовах, звичайних для 
країни кінцевого призначення.

20.3 Якщо інше не передбачено ОУК, ця гарантія дійсна протягом двадцяти чотирьох (24) місяців пі-
сля доставки всієї партії Устаткування або її частини, в залежності від конкретного випадку та
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їхнього прийняття на кінцевому пункті призначення, зазначеному в ОУК, або протягом вісім-
надцяти (18) місяців після дати відвантаження Устаткування з порту відправлення тієї країни,
що  є  країною  походження  Устаткування,  в  залежності  від  того,  який  період  завершиться
раніше.

20.4 Замовник зобов’язаний негайно повідомити Підрядника в письмовому вигляді про всі претензії 
щодо виявлених дефектів, а також їх документальне підтвердження.  Замовник повинен надати 
усі необхідні можливості Підряднику оглянути такі дефекти.

20.5 Після одержання подібного повідомлення Підрядник повинен в терміни,  зазначені  в  ОУК, і
якомога швидше зробити ремонт або заміну бракованого Устаткування або його частини без
будь-яких витрат з боку Замовника.

Якщо Підрядник, одержавши повідомлення, не виправить дефект(и) в терміни, зазначені в 
ОУК, Замовник може застосувати необхідні санкції під відповідальність і за рахунок Підрядни-
ка і без будь-якого впливу на інші свої права, якими Замовник наділений в рамках Контракту по
відношенню до Підрядника.

21.             Обмеження відповідальності

21.1 За винятком випадків злочинної недбалості або навмисного порушення:

(a) Підрядник не несе перед Замовником жодної відповідальності (як в рамках Контракту,
так і в рамках цивільного законодавства загалом) за будь-які непрямі втрати або збитки,
втрату можливості використання, втрату можливості виробництва, втрачений прибуток
або втрачені відсотки за умови, що таке звільнення від відповідальності не поширюється
на будь-які зобов’язання Підрядника, що стосуються виплати Замовнику неустойки; 

(b) загальний обсяг відповідальності Підрядника перед Замовником (як в рамках Контракту, 
так і в рамках цивільного законодавства загалом) не може перевищувати загальної Ціни 
контракту за умови, що таке обмеження не поширюється на вартість ремонту або заміни 
несправного устаткування або на будь-яке зобов’язання Підрядника звільнити Замовника
від відповідальності за порушення патентних прав.

22.             Форс-мажор

22.1 Підрядник не позбавляється свого заставного забезпечення виконання контракту і не несе від-
повідальності за виплату неустойок або розірвання Контракту в силу невиконання його умов, 
якщо затримка з виконанням Контракту або невиконання зобов’язань за Контрактом є результа-
том форс-мажору.

22.2 Для  цілей  даного  пункту  “форс-мажор”  означає  подію,  непідвласну  контролю  з  боку
Підрядника,  не  пов’язану  з  прорахунком  або  недбалістю  Підрядника  і  таку,  що  має
непередбачуваний характер.  Такі  події  можуть включати,  але  не обмежуються  незалежними
діями Замовника, війнами або революціями, пожежами, повенями, епідеміями, карантинами та
ембарго на поставку вантажів.

При виникненні форс-мажору Підрядник зобов'язується письмово сповістити про це Замовника 
із зазначенням причин. Якщо від Замовника не надходить інших письмових інструкцій, Підряд-
ник продовжує виконувати свої зобов’язання за Контрактом, наскільки це доцільно, і веде по-
шук альтернативних способів виконання Контракту, що не залежать від форс-мажорних обста-
вин.

23.             Розпорядження про внесення змін

23.1 Замовник може в будь-який час, шляхом письмового розпорядження на адресу Підрядника та у 
відповідності з пунктом 4 ЗУК, ввести зміни до Контракту.
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23.2 Якщо будь-яка така зміна веде до збільшення або зменшення вартості чи термінів, необхідних
Підряднику  для  виконання  будь-яких  положень  Контракту,  ціна  Контракту  або  Графік
поставок, або і те, і інше відповідним чином коректуються, а в Контракт вносяться відповідні
зміни. Всі запити Підрядника на проведення коректування в рамках даного пункту повинні бути
пред’явлені протягом двадцяти восьми (28) днів з дня одержання Підрядником розпорядження
Замовника про зміни.
Ціни для оплати Підрядником за будь-які Супутні роботи, що можуть бути потрібні, але які не 
включені в Контракт, повинні бути узгоджені Сторонами попередньо і не повинні перевищува-
ти переважні розцінки, зазначені Підрядником за аналогічні послуги іншим сторонам. 

23.3 Згідно з вищезазначеним, всі зміни в умовах Контракту вносяться виключно шляхом письмово-
го затвердження таких змін Сторонами Контракту.

24.             Розірвання Контракту

24.1 Розірвання Контракту в силу невиконання його умов.

Без порушення будь-яких інших санкцій за порушення умов Контракту, Замовник може 
розірвати цей Контракт повністю або частково, направивши Підряднику письмове повідомлен-
ня про невиконання зобов’язань:

(i) якщо Підрядник не може поставити всі або частину Устаткування в терміни,  передба-
чені Контрактом;

(ii) якщо, на думку Замовника, в процесі конкуренції за отримання або виконання Контрак-
ту Підрядник вдався до корупції або шахрайства, визначених пунктом 2 ЗУК.

24.2 Розірвання Контракту в силу неплатоспроможності

Замовник може в будь-який час розірвати Контракт, повідомивши про це Підряднику, якщо 
Підрядник стане банкрутом або іншим чином неплатоспроможним. У такому випадку припи-
нення дії буде без компенсації Підряднику, за умови, що таке розірвання не зашкодить або не 
впливатиме на будь-яке право на дії чи компенсації, що з’явились чи з’являться для Замовника.
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Розділ VI.  Особливі умови Контракту

Нижченаведені Особливі умови Контракту (ОУК) доповнюють Загальні умови Контракту (ЗУК). У 
випадку суперечностей, положення ОУК підлягають пріоритетному застосуванню.

Пункт

ЗУК
Особливі умови Контракту

Загальні положення

1.1.2.2 Замовником є: Управління капітального будівництва Луцької міської ради

1.1.2.6 Позичальником є:  Луцька міська рада

1.1.5.1 Країна Замовника: Україна

1.1.5.3 Проектна площадка: 

- дошкільний навчальний заклад №3 Луцької міської ради на проспекті Молоді, 
12б в м. Луцьку; 

- комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 комбіно-
ваного типу Луцької міської ради» на проспекті Молоді, 2а,  в м. Луцьку 

- дошкільний навчальний заклад №10 на вул. Воїнів-афганців, 8 у м. Луцьку 
- дошкільний навчальний заклад №32 на проспекті Перемоги, 13а у м. Луцьку, 
- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №38 комбінованого типу на вул. 

Софії Ковалевської, 54 в м. Луцьку

1.1.5.4 Версія Інкотермс є поточною редакцією Інкотермс, опублікованою Міжнародною тор-
говою палатою, Париж

1.3 Застосовним є законодавство:  України

Мовою спілкування є українська та англійська. Іноземні Підрядники повинні забезпечи-
ти належний усний / письмовий переклад на українську

Керівною мовою є: англійська для іноземних Підрядників та українська для українських
Підрядників.

4 Повідомлення

4.1
Адреса Замовника для листування: 

До уваги: Карабан Леонід Васильович

Вулиця: Богдана Хмельницького, 19

Поверх / № офісу: 2/206

Місто, область: Луцьк, Волинська

Індекс: 43025

Країна: Україна

Телефон: + 38 (0332) 724 956
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Факс: + 38 (0332) 723 148

Електронна пошта: ukb@lutskrada.gov.ua

5.2 Правила процедури арбітражу повинні бути  наступними:

 (а) Будь-який спір стосовно Контракту, що виникає між Замовником та українським 
Підрядником має врегульовуватись в судовому чи арбітражному порядку згідно 
чинного законодавства України.

(b) Будь-який спір стосовно Контракту, що виникає між Замовником та іноземним 
Підрядником, має врегульовуватись згідно чинного Арбітражного регламенту  
ЮНСІТРАЛ.

(c) Місце арбітражу: Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-
промисловій палаті України (Київ, Україна).

(d) Арбітражний розгляд проводиться на основній мові Контракту.

Незважаючи на суть спору, що розглядається в арбітражі:

(a) Сторони зобов'язуються продовжувати виконання своїх обов’язків за 
Контрактом, якщо не домовляться про інше; та

(b) Замовник зобов'язується виплатити Підряднику всі належні йому суми.

7 Поставка

 7.1 Підрядник має надати такі транспортні та інші документи поставки 

 (a) Для  Устаткування,  що  поставляються  з-за  меж  України:   Устаткування
поставляється на умовах DDP  на місце призначення.

За фактом відвантаження, Підрядник зобов'язаний по факсу повідомити Замовника
і страхову компанію про всі деталі відвантаження, а саме: номер контакту; опис
Устаткування;  кількість  Устаткування;  номер  і  дата  транспортного
(відвантажувального)  документа  (наприклад,  залізнична  або  автотранспортна
накладна,  супровідна  накладна  або  документи  на  змішані  перевезення):  дата
відвантаження;  передбачувана  дата  доставки;  судно  і  порт(и)  відвантаження  і
розвантаження (за необхідності).

Підрядник  повинен  вислати  Замовнику  наступні  документи,  а  їхні  копії  -
страховій компанії:

(i) рахунок-фактуру  Підрядника  з  описом  Устаткування,  кількістю
Устаткування, ціною за одиницю та загальною сумою;

(ii) оригінал  і  3  копії  оборотного  чистого  (без  штампів)  бортового
коносамента  з  позначкою "фрахт  сплачений"  та  3  копії  необоротного
бортового коносамента;

(iii) копії пакувального листа з описом вмісту кожної упаковки;

(iv) страхове свідоцтво;

(v) гарантійний сертифікат Виробника / Підрядника;

(vi) звіти заводських випробувань та звіти незалежних інспекцій; 

(vii) свідоцтво походження.



Розділ VIІ. Контракті форми 120

Вищезазначені документи повинні бути отримані Замовником не пізніше, ніж за
один тиждень до поставки Устаткування до вказаного порту призначення. Якщо
зазначені документи не отримані Замовником у відповідний термін, Підрядник
несе відповідальність за будь-які наступні витрати.

 (b) Для Устаткування, що постачається з території України: Устаткування має бути
доставлене на Проекту площадку. 

Після  відвантаження  Устаткування  Підрядник  повинен  повідомити  про  це
Замовника , та вислати йому наступні документи:

(i) рахунок-фактуру  Підрядника  з  описом  Устаткування,  кількістю
Устаткування, ціною за одиницю та загальною сумою;

(ii) накладна, наприклад, залізнична або автотранспортна;

(iii) гарантійний сертифікат Виробника / Підрядника;

(iv) звіти заводських випробувань та звіти незалежних інспекцій;

(v) докази сплати  митних зборів та  інших аналогічних імпортних мит на
імпортовані комплектуючі, що входять до складу Устаткування.

Вищенаведені документи, повинні бути отримані Замовником до прибуття Устаткування.
В іншому випадку, Підрядник несе відповідальність за всі можливі понесені витрати.

Роботи:

(i)копію рахунку-фактури Підрядника з детальним описом виконаних робіт та/або інші 
документи, за вимогою Замовника.

10

10.1

Умови оплати:

Всі платежі за Контрактом здійснюються в гривнях за офіційним обмінним курсом гривні
до євро Національного Банку України на день підписання Підрядником документів, за-
значених у «Вимогах щодо прийняття робіт» (Контракт).

Метод та умови оплати Підряднику за цим Контрактом повинні бути наступними:

Оплата  вартості  Устаткування  та  Супутніх  Робіт  проводиться  в  національній  валюті
Контракту наступним способом:

(i) Передоплата: Тридцять (30) відсотків від Ціни Контракту виплачуються
протягом  шістдесяти  (60)  днів  після  підписання  Контракту  та  рахунку  на
еквівалентну суму.

У разі необхідності отримання авансу підрядник має відкрити рахунок у місцевому
казначействі для отримання платежів за контрактом згідно змін до Постанови КМУ
№ 117 від 23 квітня 2014 р. (Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою
КМ № 1074 від 05.12.2018)”. Відповідно до положень пункту 1.3 Постанови КМУ №
117 від 23 квітня 2014 р. Підрядник зобов’язується надати Замовнику акти виконаних
робіт  (по  формі  №  КБ-2в,  №  3-КБ)  не  пізніше  3  (трьох)  місяців  з  дати  сплати
Передоплати Підряднику.

(ii) Проміжна  оплата    I  :   Тридцять  (30)  відсотків  контрактної  вартості
поставленого  Устаткування  та  виміряної  вартості  виконаних  Супутніх  робіт
протягом  періоду,  що  виставляється  Підрядником  до  оплати,  підтвердженої
затвердженими  Замовником  відповідними  рахунками  Підрядника,
Прейскурантами та відповідними актами виконаних робіт (типова форма № КБ-
2в, № 3-КБ), сплачується протягом тридцяти (30) днів після надання документів,
що підтверджують поставку Устаткування, а також виконання відповідних робіт
на  загальну  суму  еквівалентну  не  менш  ніж  50%  від  контрактної  вартості
Устаткування.
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(iiі) Проміжна  оплата    II  :   Тридцять  (30)  відсотків  контрактної  вартості
поставленого  Устаткування  та  виміряної  вартості  виконаних  Супутніх  робіт
протягом  періоду,  що  виставляється  Підрядником  до  оплати,  підтвердженої
затвердженими  Замовником  відповідними  рахунками  Підрядника,
Прейскурантами та відповідними актами виконаних робіт (типова форма № КБ-
2в, № 3-КБ), сплачується протягом тридцяти (30) днів після надання документів,
що підтверджують поставку Устаткування, а також виконання відповідних робіт
на  загальну  суму  еквівалентну  не  менш  ніж  100%  від  контрактної  вартості
Устаткування.

(іv) Після прийняття: Десять (10) відсотків від Ціни Контракту за одержане
Устаткування та виконані роботи виплачуються протягом шістдесяти (60) днів з
дня перевірки та введення Устаткування в експлуатацію, після подання рахунку та
акту  приймання,  виданого  Замовником  на  відповідне  Устаткування  та  супутні

роботи та документи, що підтверджують повну оплату рахунків відповідно до (i)
та (iii) вище.

12 Забезпечення виконання контракту

12.1 Забезпечення виконання вимагається.
Якщо забезпечення виконання вимагається, то розмір забезпечення як процент Ціни 
Контракту має бути: 10 %.

12.2 Підрядник зобов'язується протягом шістдесяти (60) днів після отримання повідомлення 
про присудження Контракту надати Гарантію виконання Контракту.

12.3 Якщо забезпечення виконання вимагається, то воно має бути у: євро або гривні.  

Якщо вимагається, забезпечення виконання повинно бути у формі безумовної банківської
гарантії, виданої на ім’я Замовника, згідно форми, приведеної у Розділі VIІ Тендерної до-
кументації, та виданої банком, що є прийнятним для НЕФКО.

12.4 Повернення забезпечення виконання здійснюється таким чином:
Після поставки та прийняття Устаткування та супутніх робіт, відсоток забезпечення вико-
нання Контракту зменшується до двох (2) відсотків від Ціни Контракту для покриття га-
рантійних зобов'язань Підрядника, відповідно до вимог пункту 20.3 ЗУК.

15 Пакування та документація

15.2
Упаковка,  маркування  та  документація  всередині  і  зовні  упаковки  мають  бути
наступними: 

Всі  Устаткування  мають  бути  належним  чином  запаковані  для  забезпечення
надійного підйому  за допомогою крану або вручну при  залізничних або вантажних
перевезеннях.
Наступний текст  українською та англійською мовами (англійська є обов'язковим для
Устаткування, що постачаються з України) повинен бути нанесений на двох видимих
протилежних сторонах упаковок за допомогою спеціальних етикеток або незмивним
чорнилом:

Маркування:

Одержувач та його адреса

Відправник

№ Контракту 

№ Підрядника
Код тари та (відповідно до інструкцій Замовника):

Нетто кг

Брутто кг

Довжина см
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Ширина см

Висота см
Водонепроникний конверт  з  копією пакувального листа  повинен бути  прикріплений до
зовнішньої  стінки  кожної  коробки.  Іншу  копію  пакувального  листа  слід  покласти  до
коробки і прикріпити до Устаткування або внутрішньої стінки коробки.
Підрядник несе відповідальність додаткове транспортування, та всі  витрати, пов'язані  зі
збитками, заподіяними в результаті надсилання Устаткування за неправильною адресою, з
неповним та/або неправильним маркуванням.
Якщо Устаткування було запаковане неправильно, в порушення цих інструкцій, Замовник
може  перепакувати  Устаткування за  кошти  Підрядника.   Всі  затримки,  викликані
вищенаведеним, належать до сфери відповідальності Підрядника.
Будь-які додаткові письмові інструкції, надані Замовником Підряднику на будь-якій стадії
виконання Контракту до відвантаження, повинні бути виконані.
Для Устаткування, що поставляються з-за меж України, Підрядник повинен надати всі
документи, які потрібні для імпорту такого Устаткування в Україну.

Для Устаткування, що поставляються з території України, Підрядник повинен надати всі 
документи, необхідні для перевезення Устаткування відповідно до чинного законодав-
ства України.

16 Страхування

16.1 Сума страхування повинна становити 110 відсотків від вартості Устаткування на умовах 
постачання DDР від “складу до складу”, при страхуванні всіх ризиків, виключаючи 
ризики, пов’язані з військовими діями.

18 Інспектування та тестування

18.1 Інспектування та тестування мають бути наступними:

Перед відправкою Устаткування
o Заводські випробування, включаючи візуальний огляд та фізичні вимірювання.

Після отримання
Устаткування буде перевірене Замовником під час митного оформлення або відразу після
прибуття на Об'єкт, залежно від обставин.  Устаткування перевіряються на відповідність
наданій документації.  Замовник зобов'язується: 

(a) видати Підряднику акт доставки протягом трьох днів після прибуття Устаткування

на Об'єкт,  із  зазначенням дати,  коли  Устаткування були доставлене у відповідності  з

умовами Контракту;
(b)  обґрунтувати причини і вказати на ті одиниці або роботи, які потрібно завершити
для  того,  щоб  Замовник  міг  видати  акт  доставки.  Після  цього  Підрядник  повинен
надіслати одиниці, яких не вистачає, і  надіслати повідомлення про витребування акту
прийняття.

Підрядник зобов'язаний відшкодувати всі і будь-який збиток, заподіяний Замовнику
у  разі  невідповідності  Устаткування для  цілей  митного  оформлення,  разом  з
компенсацією  всіх  митних  зборів,  податків  і  штрафів,  які  повинні  бути  виплачені  з
метою отримання недопоставленої частини Устаткування.

Прийняття Устаткування Замовником

Устаткування вважається прийнятим Замовником, якщо Устаткування та Роботи були
надані на умовах Контракту та видано Акт приймання.
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Підрядник може надіслати у Замовника заявку на видачу Акту приймання не раніше, ніж
за 14 днів до того, як на думку Підрядника Устаткування буде встановлене, пройде всі
погоджені випробування та буде готовим до передачі та прийняття.
Протягом  28  днів  з  дати  отримання  Замовником  заявки  від  Підрядника,  Замовник
зобов'язується:

(a) видати Акт приймання, із зазначенням дати, коли Устаткування було поставлено, а

Роботи виконані відповідно до умов Контракту;
(b) відмовити  Підряднику,  обґрунтувавши  причини  і  вказавши  на  ті  частини  або
роботи,  які  потрібно  завершити  для  того,  щоб  Замовник  міг  видати  Акт  приймання.
Після цього Підрядник повинен завершити частини, яких не вистачає, і  надіслати нову
заявку на видачу Акту приймання.

Якщо підписання Акту приймання затримується не з вини Підрядника, вважається що
Замовник  належним  чином  прийняв  Устаткування,  але  не  пізніше  12  місяців  з  дати
видачі останнього акту доставки устаткування.

Після цього Замовник зобов'язується видати Акт приймання, а Роботи (що ще не були
виконані)  і  випробування  після  завершення  проводяться  в  найкоротші  терміни,  до
закінчення дії гарантійного терміну.

На додаток до будь-якої іншої інформації, Акт приймання повинен містити інформацію
про  виконані  Роботи  і  вартість  виконаних  Робіт.   На  прохання  Замовника  Сторони
підписують  окремий  Акт  приймання  Робіт,  який  повинен  підписуватися  лише  після
підписання Акту приймання Устаткування.

19 Заздалегідь оцінені збитки

19.1 Заздалегідь оцінені збитки складають: 0.5% на тиждень.

Максимальний процент заздалегідь оцінених збитків має бути: 10% від ціни Контракту.

20 Гарантія

20.3 Період дійсності гарантії має бути 24 місяці з дня видачі Акту приймання устаткування, 
підписаного Замовником: 

Підрядник зобов'язується негайно виправити, без будь-яких витрат з боку Замовника, всі 
дефекти Устаткування, або відремонтувати чи замінити їх частини, відповідно до пункту 
ЗУК 20.2, 20.3, 20.4 і 20.5 вище, одразу після отримання повідомлення про виявлення де-
фекту протягом 12 місяців після прийняття відремонтованого або заміненого Устатку-
вання.

20.5 Період ремонту або заміни Устаткування складає: 30 (тридцять) днів.
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Розділ VII.  Контрактні форми

У цьому Розділі містяться контрактні форми, які, після їх заповнення, стають невід'ємною частиною 
Контракту. Форми Контрактної угоди, заставного забезпечення та гарантії авансового платежу (за 
необхідності), заповнюються переможцем тендеру після присудження Контракту.
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1. ЛИСТ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ

[на бланку Замовника]

Кому:  [назва та адреса Підрядника] . . . . . . . . . .   
. . . . . . . [дата]. . . . . . .

Предмет рішення:   [Повідомлення про присудження Контракту №].  . . . . . . . . . .   

Цим  листом  повідомляємо,  що  Ваша  Тендерна  пропозиція  від  .  .  .  [дата]  .  . .  .   на
виконання . . . . . . . . .[назва та номер Контракту] . . . . . . . . . вартістю в . . . . . . . [ сума цифрами
та прописом із зазначенням валюти],  зміненою та скоригованою, відповідно до Інструкції для
учасників тендеру, була прийнята нами.

Просимо Вас надати забезпечення виконання Контракту в розмірі [ сума цифрами та прописом із
зазначенням  валюти]   протягом  28  днів,  відповідно  до  умов  Контракту,  для  чого  Ви  можете
скористатися формою заставного забезпечення, що додається до Розділу VIII (Форми Контрактної
угоди) Тендерної документації.

Підпис уповноваженої особи:  
Підписант: 
Посада підписанта:  
Установа  

Додаток:  Контрактна угода
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2. КОНТРАКТНА УГОДА

ЦЯ КОНТРАКТНА УГОДА укладена [день] дня [місяць] місяця, [рік] року.
МІЖ
(1) [вкажіть повне  найменування Замовника],   [опис типу юридичної  особи,  наприклад,

відомство Міністерства {вкажіть назву Міністерства / відомства} в {вкажіть країну
Замовника},  або  корпорація,  створена  відповідно  до  законодавства  {вкажіть  країну
Замовника}],  та  зареєстроване  за  адресою:    [вкажіть  адресу  Замовника] (надалі  -
“Замовник”), 

та
(2) [вкажіть назву Підрядника],  корпорація, створена відповідно до законодавства  [вкажіть

країну Підрядника], та зареєстрована за адресою:  [вкажіть юридичну адресу Підрядника]
(надалі - “Підрядник”). 

ОСКІЛЬКИ Замовник видав запрошення до участі в тендері на визначене Устаткування і Супутні
Роботи,  а  саме  [короткий  опис Устаткування  та  Супутніх  Робіт],  прийняв  пропозицію
Підрядника на  постачання зазначених Устаткування і  Супутніх робіт,  і  погоджується  виплатити
Підряднику Ціну Контракту  [вставте прийняту ціну контракту словами та цифрами], або іншу
суму,  що  підлягає  виплаті  відповідно  до  умов  Контракту  на  умовах  і  в  терміни,  передбачені
Контрактом,
Замовник і Підрядник домовилися про таке:

1. У цій Угоді слова і вирази мають ті ж значення, що були їм надані умовами Контракту.

2. Перелічені  нижче  є  невід'ємною  частиною  цієї  Угоди:  Положення  цього  Контракту  мають
переважну силу над положеннями усіх інших Контрактних документів. 

(a) Лист про прийняття пропозиції;
(b) Супровідний лист до Тендерної пропозиції;
(c) Особливі умови;
(d) Загальні умови;
(e) Специфікації;

         (f)    Таблиці та інші документи, що є невід'ємною частиною Контракту.

3. В  контексті  платежів,  що  підлягають  сплаті  Замовником  Підряднику  відповідно  до  умов
Контракту, Підрядник цим офіційно обіцяє Замовнику поставити Устаткування та виконати Супутні
Роботи, а також, за необхідності, усувати дефекти, відповідно до положень Контракту.    

4.  Замовник  цим зобов'язується  сплатити  Підряднику,  з  урахуванням поставки  Устаткування  та
виконання Супутніх Робіт та усунення їх недоліків, Ціну Контракту або іншу суму, яка може бути
нарахована відповідно до положень Контракту в строки і в порядку, встановленому Контрактом.

Сторони оформили цю Угоду відповідно до законодавства . . . . .  [країна застосовного права, як
визначено в ОУК] . . . . . дня, місяця та року, що вказані вище.

За та від імені Замовника: …………………………………………………..
Ім'я:
Дата:

За та від імені Підрядника: ………………………………………………….
Ім'я:
Дата:
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3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ КОНТРАКТУ

[Банк, на прохання переможця тендеру, повинен заповнити цю форму відповідно до наведених
інструкцій]

Дата: [вкажіть дату (день, місяць, рік)]

 Номер тендерного процесу: [вкажіть номер і назву тендерного процесу]

Відділення або офіс банку: [вкажіть повне найменування гаранта]

Одержувач: [вкажіть повне найменування Замовника]

ГАРАНТІЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ №: [вкажіть № Гарантії виконання зобов'язань]

Ми  проінформовані про те, що  [вказати повне найменування Підрядника] (надалі - "Підрядник")
уклав Контракт № [вкажіть номер] від [вкажіть день, місяць та рік] з Вами на постачання [опис
Устаткування та Робіт] та усунення всіх можливих дефектів в Устаткуванні, що постачається (надалі
- "Контракт").      

Ми  розуміємо,  що  відповідно  до  положень  Контракту  вимагається  Забезпечення  виконання
контракту.

На прохання Підрядника, ми безповоротно зобов'язуємося виплатити Вам будь-яку суму (суми), що
не перевищує[вкажіть суму цифрами та прописом], в частинах та валютах, що відповідає частинам
та  валютам,  в  яких  виплачується  Ціна  Контракту,  одразу  після  отримання  нами  Вашої  першої
письмової  вимоги  щодо  невиконання  Підрядником його  контрактних  зобов'язань,  не  висуваючи
необґрунтованих  заперечень  та  не  вимагаючи  пояснень,  доказів  та  підстав  Вашої  вимоги  або
зазначеної в ній суми.

Ця Гарантія діє до [число] дня [місяць] місяця [рік] року. Будь-яка вимога щодо сплати Гарантованої
суми  повинна  надійти  до  банку  раніше  вищезазначеної  дати.  Ця  Гарантія  відповідає  вимогам
"Уніфікованих правил офіційних гарантій", публікація №758 Міжнародної торгової палати.

…………………………..[підписи уповноважених представників банку]

 Банк вписує суму(-и), зазначені в ОУК, виражені відповідно до ОУК, у валюті Контракту або
вільно конвертованій валюті, прийнятній для Замовника.

2 Строки, встановлені відповідно до пункту 7.1 Загальних умов Контракту (“ЗУК”),  беручи до
уваги  всі  гарантійні  зобов'язання  Підрядника  відповідно  до  пункту  12.4  Особливих  умов
Контракту що частково забезпечуються Гарантією виконання. Замовник повинен відзначити, що
в разі продовження терміну виконання Контракту, Замовнику доведеться звернутися до банку з
проханням подовжити термін  дії  гарантії.   Такий запит  надсилається  в  письмовій  формі  до
закінчення терміну, зазначеного в гарантії. При підготовці цієї гарантії Замовник може додати
наступний текст до Форми в кінці передостаннього абзацу:  “Ми згодні з одноразовим розши-
ренням цієї гарантії на період, що не перевищує [шість місяців] [один рік], у відповідь на пись-
мовий запит Замовника щодо такого продовження, який повинен надаватися до закінчення тер-
міну дії гарантії”.
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	(a) Всі партнери мають нести спільну та індивідуальну відповідальність: та
	(b) СПКА має призначити Представника, який має мати повноваження вести справи від імені будь-якого та всіх партнерів СПКА протягом процесу тендеру, а також протягом виконання контракту, у разі якщо контракт буде призначений цьому СПКА.
	(a) якщо є невідповідність між сумами, вказаними в колонці розбивки цін, та сумами, вказаними в колонці загальної вартості, то суми колонок розбивки цін вважаються правильними, а загальна вартість повинна бути виправлена;
	(b) якщо є невідповідність між ціною одиниці та загальною сумою, яка отримана множенням ціни одиниці на кількість, ціна одиниці вважається правильною, а загальна сума повинна бути виправлена, хіба що, на думку Замовника, є очевидна помилка у положенні коми у ціні одиниці, у разі чого така загальна сума вважається правильною, а ціна одиниці повинна бути виправлена;
	(c) якщо є помилка у загальній сумі, що виникла внаслідок додавання або віднімання проміжних загальних сум, проміжні загальні суми вважаються правильними, а загальна сума повинна бути виправлена;
	(d) у випадку розбіжності між словами і цифрами, сума, написана словами, вважається правильною, Хіба що сума, виражена словами, пов’язана з математичною помилкою, у разі чого сума, виражена в цифрах, вважається правильною відповідно до підпункту (а) і (b) вище.
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	Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№38 комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54
	Роздiл 1. Ремонт світлових приямків
	Роздiл 2. Ремонт входів в підвал
	Роздiл 3. Ремонт ганків Г-1-Г-7
	Роздiл 4. Пандус
	Роздiл 5. Козирки
	Роздiл 6. Огородження покрівлі
	Роздiл 7. Вимощення
	(i) “корупційні дії” як пропозицію, вручення, отримання або вимагання, прямо або опосередковано, будь-яких цінностей з метою неправомірного впливу на дії іншої сторони;
	(ii) “шахрайські дії” як будь-яку дію або бездіяльність, в тому числі спотворення фактів, навмисне або ненавмисне введення в оману, чи спроба ввести в оману сторону в цілях отримання фінансової або іншої вигоди, або ухилення від виконання зобов'язання;
	(iii) “примусові дії” як безпосереднє чи опосередковане заподіяння шкоди чи нанесення травм, або загрозу заподіяння шкоди чи нанесення травм будь-якій стороні або майну цієї сторони з метою неправомірного впливу на дії цієї сторони;
	(iv) “змову” як домовленість між двома або більше сторонами, спрямовану на досягнення неналежної цілі, в тому числі на неправомірний вплив на дії іншої сторони;
	(vii) "фінансування тероризму" - це надання чи збір коштів будь-якими засобами, прямо чи опосередковано, з наміром їх використання або з урахуванням того, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з правопорушень у значенні статей 1-4 Рамкового рішення 2002/475 / JHA Ради Європи від 13 червня 2002 року про боротьбу з тероризмом; і
	
	(vііі) “крадіжку” як привласнення чужого майна.



