Інформація щодо процедури закупівлі
(на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)
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ДК 021:2015 «45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання
поверхонь» (поточного ремонту тротуарів)
Відкриті торги
UA-2021-04-07-004197-b
Обсяг послуги визначено на підставі аналізу звернень громадян та за
результатами обстеження стану тротуарів. На 2021 рік обсяг складає –
3655м2
Розмір бюджетного призначення складає 2 715 205грн.
Розрахунок очікуваної вартості здійснено керуючись Наказом
Мінекономіки від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» : згідно розрахунку
очікуваної вартості послуг на підставі закупівельних цін попередніх
закупівель з урахуванням коефіцієнту індексації.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі обумовлені вимогами
Закону України "Про благоустрій населених пунктів", «Технічних правил
ремонту та утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 14.02.2012 № 54 і Технічних
правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального
користування України, Законом України «Про відходи», Законом України
«Про охорону навколишнього середовища» вимогами техніки безпеки та
охорони праці.
Враховуючи специфіку предмета закупівлі, для забезпечення виконання
вимог зазначених у технічному завданні, необхідне залучення:
1) техніки та обладнання:
- автомобілі бортові (самоскиди) – не менше 2 од.;
- екскаватор – не менше 1 од.;
- віброплита - не менше 1 од.;
- відбійний молоток - не менше 1 од.;
- катки дорожні самохідні - не менше 1 од.
На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за
предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати:
2) довідку з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) за
предметом закупівлі договору (договорів) (не менше одного договору) за
формою :
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Аналогічним за предметом закупівлі договором є договір надання
послуг з Поточного ремонту доріг та/або тротуарів.
Для документального підтвердження надати не менше 1 аналогічного
договору(скан-копія з оригіналу) (з усіма укладеними додатковими

угодами, додатками та специфікаціями до договору).
Копії/ю документів/у на підтвердження виконання не менше ніж одного
договору зазначеного в наданій Учасником довідці, а саме:
- акт(и) приймання -виконаних будівельних робіт (ф.КБ№2в) на весь обсяг
робіт за наданим (ми) договором (ами);
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт (ф.КБ№3) на весь обсяг
робіт за наданим (ми) договором (ами).

